Zápis
z 8. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo ve středu 27. července 2016 od 10:00 hod.
v zasedací místnosti radnice v Krásné Lípě
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
Ing. R. Forfera (Rybniště) – jako místopředseda SPRŠ jednání zahájil, omluvil
předsedu M. Majáka a požádal o připomínky a návrhy k předloženému návrhu
zasedání.

Návrh programu jednání:
Pracovní setkání SPRŠ k dalšímu směřování odpadového hospodářství ve
Šluknovském výběžku.
Náměty do diskuze:
•

•
•

•

•

zda další vývoj odpadového hospodářství ve Šluknovském výběžku půjde
cestou tzv. nulové varianty, tzn. zachováním současného stavu individuální
smlouvy každé obce se svozovou společností, nebo zda se zvolí jedna z
variant spolupráce obcí (viz kap. 9.8)
v případě, že se půjde cestou 'spolupráce', pak jakou formu spolupráce
zvolit?
v případě 'spolupráce' obcí, bez ohledu na zvolenou variantu, je navrhován
vznik tzv. provozního úseku SPRŠ (nebo mimo SPRŠ pouze pro
spolupracující obce), který bude vytvářet podklady pro rozhodování. Je třeba
rozhodnout, zda tento provozní úsek skutečně vznikne, resp. kdo jej
manažersky povede!
zda iniciovat vznik menších společných projektů - např. dovybavení sběrných
dvorů a míst, dovybavení území nádobami na sběr bioodpadu, rozšíření sítě
na sběr využitelných složek komunálního odpadu, vybudování informačního
centra apod.
časový harmonogram dalších kroků (projednání zvolené varianty spolupráce v
zastupitelstvech, další jednání SPRŠ s cílem přijmout finální rozhodnutí)

Usnesení

č. 55/2016: SPRŠ souhlasí s předloženým návrhem programu.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
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Ing. R. Forfera – provedl krátké zdůvodnění dnešního zasedání, jehož cílem je
zjištění, zda SPRŠ bude pokračovat jako celek v novém řešení odpadového
hospodářství ve výběžku, nebo zůstane zachován současný systém. Jednání
proběhne jako otevřená, společná diskuze.
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) – předložená „Optimalizace odpadového
hospodářství…“ není optimální a zaslal všem starostům vlastní (městskou)
oponenturu, na kterou od zpracovatele požaduje jednoznačné vyjádření. Podle
dostupných informací je současná kapacita TERMIZa Liberec (spalovny) naplněna a
nepředpokládá se zvýšení kapacity. Zatím není také atraktivní vozit odpady do
Liberce, s ohledem na současné možnosti skládkování. Cena spalování se bude
vždy srovnávat s cenou skládkování.
Ing. J.Slavík (EKO-KOM) – pokud se region s kapacitou cca 10 tis. tun rozhodne
využít služeb Termiza Liberec a bude aktuálně jednat, pak vedení „Temiza“ bude
velmi otevřené pro nás (SPRŠ) kapacitu otevřít (garantování velkého množství
odpadu). Toto je cca rok a půl stará informace. Doporučuje opakovaně aktivně
vstoupit do jednání s vedením Termiza Liberec. Existuje také varianta, že
současná svozová firma může rovněž vozit odpady do vybrané spalovny.
F. Moravec (Staré Křečany) – na základě vlastní zkušenosti konstatuje, že malé
obce nejsou partnerem velkých spaloven. Doporučuje zvážit společný projekt.
Ing. R. Forfera – doporučuje pracovní cestu vedení SPRŠ do Termiza Liberec
za účelem získání aktualizovaných informací o možnostech spolupráce
v následujících letech a po roce 2024, kdy vejde patrně v platnost zákazu
skládkování.
V. Vykoukal (Velký Šenov) – rozhodující pro další postup bude vůle měst a obcí o
dalším, společném postupu.
H. Raichart) (Vilémov) – poukázal na výhody spalovny v lokalitě Šluknovska,
otázkou zůstává ekonomika takového řešení.
Ing. S. Horáček – otázka spalovny ve Varnsdorfu je stále aktuální, proběhlo mnoho
jednání, byla vypracována studie včetně její oponentury, proběhla jednání s praktiky
v této oblasti, kde bylo naznačeno, že min. kapacita spalovny by měla být 30
tis./t/rok. Varnsdorf založil expertní tým, mají vypracovaný itinerář dalšího postupu,
navštívili města do 40 km, např. Nový Bor, Č.Lípu, Děčín, Českou Kamenici, nikde
nevyloučili možnost budoucí spolupráce. Lokální podmínky pro spalovnu jsou ve
Varnsdorfu zcela v pořádku. Město Varnsdorf stále počítá se spoluprací se všemi
městy a obcemi ve výběžku. Nyní záleží na rozhodnutí majitele současné
teplárny (Velveta), rovněž připravují jednání na odboru ŽP Krajského úřadu.
Varnsdorf do budoucna (v případě realizace spalovny) zvažuje vytvoření společné
svozové společnosti se zastoupením všech dotčených měst a obcí. Do roku 2018
musí také proběhnout rekonstrukce teplárny fi Velveta. Město Varnsdorf má
připravenou krizovou variantu s umístěním plánované spalovny také v jiné městské
lokalitě. Předpokládaná realizace do cca 6.let.
Ing. A. Kittl (Rumburk) – doporučuje intenzivní spolupráci mezi SPRŠ a městem
Varnsdorf.
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J. Kolář (K. Lípa) – navrhuje pracovat současně na obou variantách (nová spalovna
Varnsdorf - Termizo Liberec), po jednání v Liberci pak svolat operativní pracovní
jednání. Pokud dojde k vzájemné dohodě o spolupráci, je nutno vyhledat osoby,
které budou zadané úkoly realizovat.
Ing. S. Horáček – Varnsdorf zpracovává projektovou dokumentaci na nový sběrový
dvůr, dojde tak k zvětšení kapacity současného překladiště.
Ing. J. Drozd (Doubice) – doporučuje „Studii optimalizace …“ doladit v rámci aktuální
oponentury.
Ing. Lochovský (EKO-KOM) – do cca 14.dnů předloží materiál k připomínkám
z oponentury a předají SPRŠ.
V. Vykoukal (Velký Šenov) – prezentoval odpadové hospodářství města, do
budoucna, s ohledem na množství suroviny, doporučuje vždy společná řešení,
včetně úpravy současných dílčích smluv se svozovými organizacemi. Další postup
bude záležet na ekonomické výhodnosti pro jednotlivé subjekty, vše navíc budou
posuzovat zastupitelstva obcí. Cílem je stálé snižování nákladů. Při vzniku
společného podniku budou nutné razantní investice
Ing. Roubíček (Varnsdorf) – svazek obcí by měl vytvořit právní formu
podnikatelského subjektu, s cílem komplexního zabezpečení odpadového
hospodářství ve smyslu zpracované „Optimalizace …“
H. Raichart – navazuje na předchozí diskuzi a navrhuje, aby SPRŠ ze svého
rozpočtu platilo osobu (manažera) odpovědnou za další administrativní a
technická řešení ve prospěch svazku, ve smyslu již vypracované
„Optimalizace…“ Rozpočet svazku zaměřit do budoucna právě na řešení
odpadového hospodářství. Bylo by nutno upravit příspěvky členů SPRŠ,
s ohledem na finanční požadavky vybrané osoby.
J. Kolář - seznámil přítomné s finančně výhodnými podmínkami spolupráce obcí
v odpadovém hospodářství, v rámci ESKO – T. Souhlasí s finančním zapojením obcí
do budoucího společného projektu., včetně zřízení nové funkce „manažera“ svazku
pro odpadové hospodářství.
F. Moravec – podtrhuje význam vzájemné spolupráce obcí, doporučuje vznik
společného podniku, společného manažera a společné Výběrové řízení . Za
manažera navrhuje p. VOBORSKÉHO (bývalý ředitel TS Děčín).
Ing. Horáček – město Varnsdorf vlastní v EKO SERVISu pouze 45%, nemají
rozhodující slovo !
Ing. Lochovský – existuje varianta, kdy si obce přikupují obchodní podíly v již
existujících svozových společnostech.
Ing. R. Forfera - žádá o vyjádření k zásadním bodům: společná Výběrová řízení,
společná firma, nulová varianta.
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Ing. S. Horáček – proběhlo společné jednání s firmou Acscent (Ing. Paroha), nabídl
spolupráci. Případný manažer by byl veden buď na Živnostenský list nebo na
Dohodu o provedení práce a byl by úkolován vedením SPRŠ. Navrhuje, aby
vytipování pověřeného pracovníka provedl každý sám a do cca 14. bude svoláno
SPRŠ, kde budou jednotlivé návrhy projednány a případně ustanovena vybraná
osoba.
J. Kolář – připomíná možnost využití již jednou ustanoveného pracovního týmu
SPRŠ k odpadům, ing. Jemelka bude kontaktním pracovníkem SPRŠ
Ing. J. Slavík, Ing. Lochovský – doporučují zajistit osobu, která se bude 100%
věnovat potřebné agendě, dále zpracování žádostí o dotace, včetně potřebných
analýz apod. přehled o záměrech měst a obcí, koordinovat tuto činnost, tvorbu
společných koncepcí, bude muset absolvovat semináře, konference k odpadovému
hosp, včetně koordinace činností obcí a POH Kraje, orientovat se v zákonnosti a
operativně provádět zpětnou vazbu na obce, roční hlášení, různé dotazníky, provozní
záležitosti, apod. Navrhují Ing. M. HULÁNA (Pro Eko Varnsdorf).
Ing. S. Horáček – město Varnsdorf má vypracovaný harmonogram dalšího postupu,
jedním z bodů je memorandum měst a obcí k vytvoření společného úsilí k řešení
odpadového hospodářství ve výběžku (nutné pro jednání např. s bankou)
Ing. R. Forfera – doporučuje deklarovat společné řešení odpadového
hospodářství ve výběžku, včetně záměru vybudování ZEVO ve Varnsdorfu a
seznámit s tímto záměrem jednotlivá zastupitelstva měst a obcí. Společné
výběrové řízení připravovat průběžně,
Ing. Lochovský – realizovali společné VŘ a zadávací dokumentaci pro svoz
odpadů Řevnicka, (kontakt obec LETY, starostka Tesařová (602 191 791) ,
využili kanceláře SMO ČR, doporučuje využít této zkušenosti.
Ing. S. Horáček – navrhuje vypracovat teze VŘ odborem města Varnsdorf,
doporučuje průběžná (měsíční) jednání podle postupu prací, Připravují pracovní
cestu k ZEVO do Švýcarska
Ing. Forfera – doporučuje další setkání k odpadovému hospodářství nejpozději
v první polovině měsíce září, popř operativně, při využití činnosti pracovní skupiny
OH SPRŠ.
Ing. M. Kučera (MAS Český Sever) – 31. 8. 2016 poslední termín na přihlášení na
exkurzi o odpadovému hosp. (Plzeňsko, Sušice a okolí).
Usnesení č. 56/2016: SPRŠ pověřuje vedení svazku zahájením jednání o
budoucí možné spolupráci s TERMIZO Liberec
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0

Usnesení č. 57/2016: SPRŠ schvaluje vytvoření funkce „manažera odpadového
hospodářství“ a pověřuje vedení svazku jednáním s Ing M. Hulánem
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(Varnsdorf) popř. Ing. Voborským (Děčín) o obsazení této pozice. Kontaktním
pracovníkem SPRŠ bude tajemník Ing. Jemelka.
Hlasování:

pro – 15

proti – 0

zdržel se - 0

Usnesení č. 58/2016: SPRŠ schvaluje společné výběrové řízení na svoz odpadů
ve Šluknovském výběžku a pověřuje vedení svazku využít zkušeností fi EKO
KOM a.s. a kanceláře SMO ČR.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 4
Usnesení č. 59/2016: SPRŠ schvaluje zaslání souhlasného memoranda
k záměru města Varnsdorf na zbudování ZEVO.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 1

Ing. R. Forfera ukončil jednání SPRŠ v 12:10 hod., poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
Další jednání svazku by se mělo uskutečnit nejpozději do první poloviny
měsíce září.

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Ing. Roman Forfera, v.r.
místopředseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 2.srpna 2016
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