Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové
hospodářství
IČO: 66365457 Čižická 133, 332 09 Štěnovice

ZÁPIS
z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 2.5.2013 v aule
Základní školy ve Štěnovicích.
Ad) 1. Předseda výkonné rady svazku pan Jan Nový, který vedl a řídil celé jednání,
přednesl úvodní slovo a přivítal účastníky jednání včetně hostů. Prohlásil jednání
svazku dle stanov za usnášeníschopné – přítomno 32 zástupců členských obcí a
měst. Shromáždění zástupců svazku jednomyslně odsouhlasilo program jednání:
Program jednání:
1. Úvod, zahájení, návrh programu
2. Zpráva o činnosti svazku – svozy 2012
3. Hospodaření svazku za rok 2012
4. Závěrečný účet svazku za rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady
6. Diskuse
7. Návrh činnosti svazku na rok 2013
8. Návrh rozpočtu svazku na rok 2013
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. Závěr

Ad) 2. Zpráva o činnosti svazku za rok 2012:
 Dle návrhu činnosti pro rok 2012 byly provedeny dva svozy odpadů ve všech
členských obcích a to od 14. května do 31.května prvý svoz a od 11.října do
30.října svoz druhý. Oba svozy zajišťovala společnost Západočeské
komunální služby a.s., která byla vybrána na základě výběrového řízení a
bude zajišťovat svozy až do konce roku 2015. V rámci obou svozů byly opět
odebírány a likvidovány veškeré složky nebezpečných odpadů vytříděné
z komunálního odpadu včetně vyřazených chladících zařízení, televizorů,
elektrotechnického odpadu a pneumatik. Dle uzavřené smlouvy s
oprávněnou společností, která svozy zajišťovala byly odstraněny i veškeré
ostatní odpady, jež nebyly předmětem svozu. Odstranění těchto odpadů bylo
následně fakturováno obcím, na jejichž sběrném místě se nacházely.
Jednalo se opět především o objemný odpad.

Celkové množství odpadu za rok 2011 bylo 240 711 kg, cena svozů 1 368 449,Kč
Celkové množství odpadu za rok 2012 bylo 232 099 kg, cena svozů 1 204 988,Kč
 V průběhu roku 2012 zasedala výkonná rada svazku dvakrát v rámci
zajištění způsobu svozů a likvidace nebezpečných složek odpadů.
 Z navrženého plánu činnosti na rok 2012 byly splněny veškeré úkoly.
Ad) 3. Hospodaření svazku za rok 2012
Rozpočet byl navržen jako přebytkový.
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Kladný výsledek hospodaření – rozpočet 103 660,- Kč, skutečnost o 523 001,Kč
Některé obce ještě nemají zaplacený členský příspěvek: Chlumy, Líšina, Prádlo,
Roupov, Vlčí, Žinkovy a Spálené Poříčí.
Stav účtu k:
1. 1. 2012 =
31.12.2012 =
23. 4.2013 =

1 212 195,17 Kč
1 735 195,88 Kč
3 219 373,82 Kč (poslední pohyb na účtu)

Ad) 4. Závěrečný účet.
Zpráva ze dne 15.3.2013 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2012
a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí konstatuje, že nebyly zjištěny
nedostatky. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Ing. Pavlem Holubem,
auditorem a.t.c. Auditorské a daňové kanceláře, s.r.o. Plzeň.
Ad) 5. Zpráva dozorčí rady: (plný text přiložen k tomuto zápisu)
V rámci své zprávy, kterou na výzvu předsedkyně dozorčí rady Ing. Jany Novákové
přednesl člen rady Ing. Jan Vyskočil, dozorčí rada předložila Shromáždění zástupců
k projednání následující návrhy:
1. doplnění článku XII odst. 10 stanov o následující vyhrazenou pravomoc
Shromáždění zástupců: schvaluje rámcovou smlouvu s firmou zajišťující
svoz nebezpečných odpadů, hodnotící kritéria zadávacího řízení a
personální složení hodnotící komise s výjimkou členů přítomných dle
ustanovení příslušného zákona
2. doplnění článku XIV odst. 5 stanov o následující vyhrazenou pravomoc
dozorčí rady: člen dozorčí rady je s hlasem poradním přítomen při
hodnocení veřejných zakázek zadávaných Svazkem
3. snížení členského příspěvku na částky 35 Kč/občan pro obec bez sběrného
dvora a 20 Kč/občan pro obec se sběrným dvorem, které odpovídá poklesu
nákladů spjatých se svozy v posledním výběrovém řízení; dozorčí rada
navrhla upravit stanovy Svazku v tomto smyslu
4. aby nedošlo ke komplikacím v průběhu výběru členských příspěvků na rok
2013, doporučila dozorčí rada provést úpravu výše příspěvku s platností od
roku 2014 s tím, že rozdíl za rok 2013 bude v roce 2014 obcím refundován
5. dozorčí rada navrhla zřídit webové stránky Svazku, na nichž by byly
zveřejňovány veškeré dokumenty spjaté s činností Svazku
6. dozorčí rada navrhla zvýšit odměnu vyplácenou účetní Svazku, jejíž výše 4
tisíce Kč/rok zůstala po mnoho let beze změn a vzhledem k inflaci již
neodpovídá práci s výkonem této funkce spjaté
Ad) 6. Diskuse ke zprávě dozorčí rady
P. Marek Sýkora vznesl pozměňovací návrh k návrhu č. 1 dozorčí rady, a sice aby
byla vypuštěna část týkající se personálního složení hodnotící komice a aby tato
pravomoc nadále zůstal v rukou předsedy Svazku. S tímto pozměňovacím návrhem
se členové dozorčí rady ztotožnili.
V diskusi k návrhu č. 3 – snížení členských příspěvků – bylo navrženo, aby ze stanov
Svazku zcela byla odstraněna pasáž čl. V odst 2 určující výši členského příspěvku a
aby byla nahrazena ustanovením tohoto znění: výši příspěvku na jednoho občana
pro následující kalendářní rok stanoví svým usnesením Shromáždění zástupců.
V návaznosti na předchozí návrh bylo přítomnými zástupci obcí navrženo, aby
refundace v roce 2014 za rok 2013 se projevila snížením příspěvku oproti návrhu č. 3
dozorčí rady na úroveň 20 Kč/občan pro obec bez sběrného dvora a 10 Kč/občan

pro obec se sběrným dvorem. Snížení na rok 2014 tedy bylo smluveno jako
mimořádné, přičemž Shromáždění zástupců v roce 2014 opětovně stanoví členské
příspěvky na úroveň navrhovanou dozorčí radou, která zajišťuje dlouhodobě stabilní
financování činnosti Svazku.
Ad) 7. Návrh činnosti na rok 2013:
 Svazek naváže na předchozí činnost a nadále bude zajišťovat svoz a likvidaci
nebezpečných a problémových odpadů ze všech členských obcí Svazku a to
nejméně 2x ročně.
 Svazek prostřednictvím RRA PK bude zajišťovat poradenskou a
administrativní činnost a
nadále provádět
informovanost v oblasti
odpadového hospodářství jednotlivých obcí. Prodlouží s RRA PK smlouvu na
poradenskou a administrativní činnost na rok 2013 za úplatu 25 000,-Kč. (vč.
DPH)
Ad) 8. Návrh rozpočtu svazku na rok 2013:
Rozpočet je navržen jako přebytkový. Část tohoto přebytku bude obcím refundována,
viz diskuse k bodu 5 programu schůze.
Příjmové položky
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Daň z příjmů za rok
2012
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Příjmy vyšší o 567 500,- Kč
Ad) 9. Diskuse: v diskusi bylo konstatováno, že hospodaření Svazku je na dobré
úrovni. bylo dále navrženo navýšit odměnu pro účetní Svazku a snížit odměnu pro
administrátora Svazku, neboť organizace svozů N odpadů je zabezpečena na další
tři roky.
Ad) 10. Návrh usnesení:
Předseda výkonné rady svazku přednesl návrh usnesení, který byl všemi přítomnými
zástupci jednomyslně odsouhlasen. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Ad) 12. Závěr:
Celé jednání Shromáždění zástupců bylo zakončeno předsedou výkonné rady
svazku, který poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim hodně úspěchů
v roce 2013.

Zapsala: Lenka Šlajsová

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství
IČO: 66365457 Čižická 133,

332 09 Štěnovice

USNESENÍ
ze
Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství konaného dne 2.5.2013 ve Štěnovicích.
Shromáždění Svazku
hospodářství:

obcí

okresu

Plzeň-jih

pro

odpadové

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Hospodaření svazku za rok 2012.
Závěrečný účet svazku za rok 2012 bez výhrad.
Návrh činnosti svazku na rok 2013.
Rozpočet svazku na rok 2013.
Doplnění čl. XII odst. 10 stanov Svazku o následující vyhrazenou pravomoc
Shromáždění zástupců: schvaluje rámcovou smlouvu s firmou zajišťující
svoz nebezpečných odpadů a hodnotící kritéria zadávacího řízení
Doplnění čl. XIV odst. 5 stanov Svazku o následující vyhrazenou pravomoc
Dozorčí rady: člen dozorčí rady je s hlasem poradním přítomen při
hodnocení veřejných zakázek zadávaných Svazkem
Změnu stanov Svazku vypuštěním části odstavce 2 článku V stanov určující
konkrétní výši členského příspěvku a náhradou následujícím ustanovením:
výši příspěvku na jednoho občana pro následující kalendářní rok stanoví
svým usnesením Shromáždění zástupců.
Prodloužení smlouvy s RRA PK na zajištění administrativní a metodické
pomoci svazku na rok 2013 ve výši 25 000,-Kč včetně DPH.
Zvýšení roční odměny pro účetní Svazku na 8 000 Kč/rok s účinností od
roku 2013 včetně.

II. Bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti svazku za rok 2012.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za
s konstatováním závěrečného výroku: nebyly zjištěny nedostatky.
3. Zprávu dozorčí rady

rok

2012

III. Ukládá:
1. Výkonné radě svazku zajistit v roce 2013 dva svozy nebezpečných odpadů
pro všechny členské obce Svazku.
2. Výkonné radě svazku v čele s předsedou svazku prodloužit smluvní vztah
s RRA PK na zajištění administrativní a metodické pomoci svazku na rok
2013.
3. Výkonné radě založit webové stránky Svazku
4. Výkonné radě zaslat elektronickou poštou členským obcím upravené znění
stanov Svazku

IV. Pověřuje:
1. Předsedu výkonné rady svazku podepsat smluvní vztah s RRA PK na
zabezpečování administrativy a metodické pomoci svazku na rok 2013.
VI. Vyzývá:
1. Členské obce, které ještě neuhradily členský příspěvek, aby tak neprodleně
učinily.

Předseda výkonné rady svazku:

Jan Nový v.r.

