Zápis
z 7. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo v pátek 17.6. 2016 od 9.00 hod.
v Pivovaru KOCOUR - Varnsdorf
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
M. Maják (Jiříkov) – jako předseda SPRŠ jednání zahájil v 9:00 hod, řídil, přivítal
přítomné (viz. prezenční listina) a předal slovo starostovi města Varnsdorf.
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) – ve městě probíhají práce na rekonstrukci zimního
stadionu - bez dotace, dokončují etapové zateplování polikliniky, probíhají opravy a
výstavba chodníků (cca 6,5 mil.Kč), připravují další multifunkční hřiště u ZŠ,
záměrem je do budoucna multifunkční hřiště pro všechny ZŠ, připravují úpravy
hřbitova. Mají problémy s množstvím veřejné zeleně – sekání.

ad 1) Projednání návrhu programu jednání:
Návrh programu jednání:
1)

Zahájení, schválení návrhu programu

2)

Finanční záležitosti

3)

Závěrečná zpráva studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady
včetně jejich obalové složky v obcích ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska“

4)

Různé

5)

Závěr

p. Maják nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Usnesení č. 50/2016: SPRŠ schválilo předložený program jednání.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
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ad 2) Finanční záležitosti:
p. M. Maják – členové dostali závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření SPRŠ za
rok 2015 a závěrečný účet (nemusí být zveřejněn).
Usnesení č. 51/2016: SPRŠ schválilo závěrečnou zprávu o přezkumu a
závěrečný účet za rok 2015.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
ad 3) Závěrečná zpráva studie „Optimalizace hospodaření s komunálními
odpady včetně jejich obalové složky v obcích ve Sdružení pro rozvoj
Šluknovska“ :
M. Maják – provedl úvodní seznámení s předloženým materiálem a předal slovo
zpracovatelům studie.
Ing. J. Slavík a Ing. Lochovský provedli podrobný komentář a prezentaci všech
podstatných kapitol studie, včetně návrhů a opatření (viz předložený materiál). Jako
zásadní návrh předkládají, mimo jiné, vzájemnou spolupráci všech obcí v rámci
regionu a poukaz na dobré zkušenosti v jiných oblastech republiky.
Doporučují zprofesionalizovat odpadové hospodářství v rámci SPRŠ, poukázali
na různé formy meziobecní spolupráce.
Navrhují např. zřízení „Odpadového centra“, jediné překládací linky, cílené zřízení
deponie stavební suti, dotřiďovací linku apod.
Předložená studie je otevřená a je možné ji podle potřeb popř. připomínek doplnit,
nebo aktualizovat.
Pavel Gregor (ředitel ESKO-T s.r.o. – Třebíč, tel.: 603 217 946, www.svazekskladka.cz, viz příloha zápisu) – svazek obcí pro komunální služby Třebíč /100%
vlastnictví svazku obcí/ se od samého začátku – již 24 let, snaží o vytvořené
komplexního, funkčního systému pro nakládání s odpady, to znamená skládkování,
sběr a odstraňování nebezpečných odpadů, dotřídění a využití odpadů, včetně
zabezpečení příslušné legislativy pro všechny zapojené obce a města. Provozují
skládku TKO, sběrné dvory, dotřiďovací linku, kompostárnu, kogenerační jednotku,
informační centrum, provádí svoz komunálních, tříděných, velkoobjemových a
nebezpečných odpadů. Svozová oblast má 83 měst a obcí a 80 000 obyvatel.
Nyní zaměstnávají 73 lidí ! Jen dotřiďovací linka zpracovala v roce 2015 3 385 t
papíru (153 kamionů), 1 844 t plastů (153 kamionů) a 1 068 t skla (35 kamionů). Od
roku 2003 realizují intenzivní informační kampaň, zelené linky (800 100 879, webové
stránky, facebook, informační materiály do každé rodiny, Info v místním tisku, provoz
školícího centra. Do roku 2014 proinvestovali celkem 256,7 mil. Kč ! Připravují
rovněž společný postup s ostatními města a obcemi na řešení odpadového
hospodářství, vyvolané vyššími poplatky za skládkování a následně i zákazem
skládkování bez předchozí úpravy.
Ing. Horáček (Varnsdorf) – provedl vlastní komentář k předložené studii
„Optimalizace…“, poukázal na dobře zpracovanou část v oblasti výběrových řízení,
město Varnsdorf je pro určitou formu meziobecní spolupráce, dává na zvážení
omezené možnosti spalování odpadů v TERMIZu Liberec, včetně možných
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přepravních problémů. Zároveň představil materiál města Varnsdorf „Analýza využití
odpadů v lokalitě města Varnsdorf a okolí (ZEVO), vypracovanou UCEEB-ČVUT
Praha (pracoviště Buštěhrad). Rovněž poukázal na některé příklady menších ZEVO
v Evropě, především ve Skandinávských zemích, Dánsku nebo Švýcarsku. Mají
zájem vytvořit výhodný systém likvidace odpadů ,pro celý Šluknovský výběžek.
Vyjádřil rovněž názor, že separovat komunální odpad je ekonomicky nevýhodné.
Město Varnsdorf jedná nadále s odborníky na výstavbu ZEVO a má zájem připravit
s těmito kapacitami společné setkání. Ve fi. Velveta proběhne nezávisle rekonstrukce
stávající teplárny, nadále probíhají společná jednání.
Ing. J. Slavík – na jednání v TERMIZu Liberec bylo potvrzeno, že dodávky odpadů
v množství cca 10 tis. tun jsou pro tuto firmu zajímavé /jedná se desetinu kapacity
spalovny/. Zároveň informoval o některých nových zprávách (ve vztahu k novému
zákonu o odpadech) z konference o odpadech, která právě proběhla v H. Králové
Ing. Lochovský – přednesl vlastní postřehy k materiálům „Analýza využití….“,
vypracovaným pro město Varnsdorf. Předpokládá, že také tato „Analýza“ je stále
považována za otevřený materiál.
Pavel Gregor – poukazuje na důležitost spolupráce obcí, především z hlediska síly
vyjednávacích pozic, podobně již nyní postupují v oblasti Vysočiny
Ing. Jemelka – přednesl některé náměty a postřehy k připravované novele zákona o
odpadech a navrhl zaslat ministru ŽP dopis s vlastními podněty. Doporučuje
v problematice odpadů postupovat systémem využití materiálů jak ze studie fi. PROEKO, tak ČVUT, zároveň doporučuje vytvořit společný orgán, který se
projednávanou problematikou bude cíleně zaobírat.
J. Kolář (Krásná Lípa) – souhlasí se zasláním dopisu na MŽP k připravovanému
zákonu o odpadech.
H. Raichart (Vilémov) – kladně hodnotí vypracovanou studii „Optimalizace …“, je
třeba objektivního posouzení s materiálem „Analýzy..(pro město Varnsdorf) a vše
řešit pokud možno společně.
Ing. Roubíček (TS Varnsdorf) – objasnil systém spolupráce s fi. Velveta, s možností
výstavby ZEVO, jako společný podnik s městem Varnsdorf.
M. Maják – shrnul průběh diskuze, bude důležité rozhodnutí všech měst a obcí,
zda do připravovaných změn (viz studie) v oblasti odpadového hospodářství vstoupí
společně. Navrhuje, aby se starostové, po poradě na svých úřadech
s odpovědnými úředníky zabírajícími se odpady, vyjádřili k problematice
„Optimalizace odpadů ve Šluknovském výběžku (nejpozději) do konce 7/2016,
včetně záměru společného podniku. Po připomínkách bude, na dalším jednání
SPRŠ projednán návrh konečného řešení, včetně návrhu usnesení. Dále
upozornil, že dosud neuhradili své finanční závazky na „Studii…“ Mikulášovice,
Šluknov, Vilémov a Varnsdorf.
K. Kopecký – navrhuje postupně společně posoudit výhody a nevýhody obou již
zpracovaných materiálů a následně přijmout stanovisko ke konečnému řešení.
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Ing. S. Horáček – dnes předložené varianty řešení se navzájem nevylučují,
Varnsdorf se přikloní k ekonomicky nejlepší alternativě.
P. Svoboda (Vilémov) – doporučuje řešit celou problematiku společně, SPRŠ právě
za tímto účelem vzniklo, je rovněž nutné znát stanovisko měst Rumburk a Šluknov.
Usnesení č. 52/2016: SPRŠ bere na vědomí závěrečnou zprávu studie
„Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky
v obcích ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska“.
Usnesení č. 53/2016: Představenstvo SPRŠ připraví, po připomínkách starostů
dodaných do konce 7/2016, pro své členské obce, návrh usnesení týkající se
současného projednávání odpadového hospodářství ve Šluknovském výběžku.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 54/2016: Představenstvo SPRŠ zašle písemné vyjádření
nesouhlasu předsedovi vlády B. Sobotkovi, s návrhem nového zákona o
odpadech.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se - 0
ad 4) Různé:
F. Moravec (Staré Křečany) – informoval o účasti na valné hromadě Lužické
nemocnice s poliklinikou Rumburk. Představenstvo tohoto subjektu chce znovu
oslovit SPRŠ a seznámit členy novou prezentací se současným vývojem ve
společnosti, včetně hospodářských výsledků. Dále informoval o žalobě St. Křečan na
ČR týkající se řešení a financování opatrovnictví.
Ing. J, Sykáček (Rumburk) – informoval o finanční situaci v Lužické nemocnici,
včetně dílčích problémů s personálním zabezpečením, především u středního zdrav.
personálu.
B. Kaprálik (Jiřetín pod Jedlovou) – v malých obcích jsou problémy s členskou
základnou ve fotbalových oddílech, i z důvodů nových pravidel vydaných FAČR, je
zájem založit v regionu „Lužickou fotbalovou ligu“.
Ing. E. Hamplová – předla všem zúčastněným leták na třídenní výjezdní setkání
DSO Sever do Středočeského a Jihomoravského kraje, podpořené z dot. titulu
Podpory rozvoje venkova a zaměřeného na téma odpady, včetně alternativních
zdrojů a sociální podnikání.
M. Maják – připomíná členům DSO Sever, zaslat co nejdříve své případné
připomínky k novým stanovám a závěrečnému účtu svazku, ukončil jednání SPRŠ
v 12:20 hod. poděkoval přítomným za aktivitu a účast na jednání.
Další jednání SPRŠ se uskuteční v pátek 7. 10. 2016 od 9:00 hod. v Domu kultury ve
Šluknově.
Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Michal Maják, v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 21.6. 2016
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