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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POBEROUNSKÉ ODPADY 

(dále jen „zápis“) 
 

 

Číslo  1/2021 

Den konání 22.10.2021 

Místo konání Městský sál Černošice, Mokropeská 2027, 

Černošice 

Přítomní zástupci členských měst a obcí F. Kořínek, B. Tesařová, T. Snopek, S. Bisku-

pová, P. Weber, R. Štěrba, T. Smrčka,           

M. Simanová, F. Kaštánek, L. Živná, V. Roz-

točil, J. Šůrová, J. Mráz (plná moc přilo-

žena), J. Svobodová (příchod 10.45), S. Krá-

lová (příchod 10.30) 

Omluvení starostové M. Hrdlička 

Neomluvení starostové - 

Hosté 

 

R. Petelíková (Technické služby Černošice) 

Počet občanů 0 

Ověřovatelé zápisu S. Biskupová, T. Snopek 

Předsedající P. Weber 

Zapisovatel zápisu P. Weber 

 
 
 

1) Úvod - Zahájení veřejné členské schůze Dobrovolného svazku obcí Dobrovol-
ného svazku obcí Poberounské odpady  
 
Členské schůzi předsedal místostarosta městyse Karlštejn Petr Weber, který byl na základě ustavující 
schůze Dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) určen prvním statutárním orgánem nově založeného 
DSO. 

Předsedající zahájil členskou schůzi DSO v 10.00 hodin. Přivítal všechny přítomné na historicky 
první členské schůzi DSO Poberounské odpady. Předsedající konstatoval, že členská schůze byla 
řádně svolána podle právních předpisů stanovující postup při svolávání jednání územních samo-
správných celků. Dále uvedl, že je přítomno 13 zástupců členských obcí  DSO Poberounské od-
pady a tudíž je schůze usnášeníschopná. 
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Předsedající navrhl jmenovat ověřovatele dnešního zápisu T. Snopka a S. Biskupovou, zapisova-
tele dnešního zápisu P. Webera. 
Přítomní byli vyzváni, aby přednesli k  návrhu námitky nebo připomínky.  
Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.  
 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   
 
Usnesení č.1/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ověřovatele zápisu z dnešní členské schůze 
Svatavu Biskupovou a Tomáše Snopka, zapisovatele zápisu z dnešní schůze Petra Webera. 
 

Výsledek hlasování: PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 1/1/2021 bylo schváleno. 

 

2) Návrh programu Členské schůze DSO Poberounské odpady 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu Členské schůze DSO Poberounské odpady, 
který byl řádně vyvěšen na úředních deskách obecních/městských úřadů členských obcí.  
 

Na programu Členské schůze DSO Poberounské odpady dne 22.10.2021 jsou tyto body k pro-
jednání: 
 
1. úvod   

2. návrh programu členské schůze 

3. volba předsednictva DSO 

4. volba kontrolní komise DSO 

5. založení POBERO s.r.o.  

6. výběrové řízení na pozici výkonného ředitele POBERO s.r.o. 

7. různé 

8. diskuze 

9. závěr 

 

Přítomní byli vyzváni, aby vznesli k  předloženému návrhu a úpravám programu námitky či 
připomínky. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.  
 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

Usnesení č.2/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje program dnešní členské schůze.  
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Výsledek hlasování: PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 2/1/2021 bylo schváleno. 

 

3) Volba předsednictva DSO 

 
Předsedající seznámil přítomné s nominacemi na pozice v předsednictvu DSO, které byly v mezi-

dobí mezi ustavující a první členskou schůzí zaslány statutárnímu orgánu DSO. Jedná se ná-
sledující nominace: 

• předseda DSO – Petr Weber 

• místopředsedové DSO – Barbora Tesařová a Filip Kořínek 

• členové předsednictva DSO – Tomáš Smrčka a Filip Kaštánek 

Předsedající vyzval přítomné zástupce členských měst a obcí, aby využili svého práva kandidovat 
na některou z funkcí či nominovat na některou z funkcí některého z přítomných kolegů. 
Žádní dodatečná nominace nebyla předložena. 

Předsedající informoval přítomné zástupce členských měst a obcí, že volby proběhnou na úrovni 
jednotlivých funkcí a budou tedy přijata tři usnesení. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:   

Usnesení č.3/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce předsedy DSO Poberounské od-

pady PhDr. Mgr. Petra Webera, místostarostu městyse Karlštejn (narozen 9.7.1983).  

 

Výsledek hlasování: PRO 12 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 1 

 

Usnesení číslo 3/1/2021 bylo schváleno. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:   
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Usnesení č.4/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce místopředsedů DSO Poberoun-

ské odpady Ing. Barboru Tesařovou, starostku obce Lety (narozena 29.3.1976 – 1. místopřed-

seda) a Mgr. Filipa Kořínka, starostu města Černošice (narozen 9.10.1973 – 2. místopředseda).  

 

Výsledek hlasování: PRO 11 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 2 

 

Usnesení číslo 4/1/2021 bylo schváleno. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:   

Usnesení č.5/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce členů předsednictva Ing. To-

máše Smrčku, starostu města Řevnice (narozen 11.4.1967) a Filipa Kaštánka, starostu městyse 

Liteň (narozen 25.2.1970).  

 

Výsledek hlasování: PRO 11 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 2 

 

Usnesení číslo 5/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
4) Volba kontrolní komise DSO 
 
Předsedající informoval přítomné o skutečnosti, že do kontrolní komise bylo nominováno pět 

zástupců členských měst a obcí a to: Petr Hampl (Dobřichovice), Svatava Biskupová (Srbsko), 
Tomáš Snopek (Hlásná Třebaň), Lucie Živná (Skuhrov) a Jana Svobodová (Karlík). Vzhledem 
ke skutečnosti, že stanovy DSO definují kontrolní komisi jako nejméně tříčlennou, mohou 
být všichni nominovaní zvoleni členy této komise. Předsedající vyzval přítomné k případ-
nému doplnění nominací, nikdo z přítomných již další nominaci nepřidal. 

 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   
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Usnesení č.6/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce členů kontrolní komise DSO Po-

berounské odpady Ing. Petra Hampla, starostu města Dobřichovice, Ing. Tomáše Snopka, sta-

rostu obce Hlásná Třebaň, Janu Svobodovou, starostku obce Karlík, Svatavu Biskupovou, sta-

rostku obce Srbsko a Ing. Lucii Živnou, starostku obce Skuhrov. 

 

Výsledek hlasování: PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 
 

Usnesení číslo 6/1/2021 bylo schváleno. 

 
 
Pozn. po uzavření bodu č.4 se k jednání členské schůze DSO připojila místostarostka obce Koněprusy 
Stanislava Králová, čímž se zvýšil počet přítomných zástupců členských měst a obcí na 14. 
 
 

5) Založení POBERO s.r.o. 
 
Předsedající informoval o přípravě založení komunální společnosti POBERO s.r.o. a spolupráci 

s Mgr. Danielem Zejdou. V současné chvíli jsou připravovány všechny potřebné podklady, 
v prvním listopadovém týdnu je plánována schůzka u notáře a provedení zápisu o založení 
s.r.o.  Předsedající dále informoval o domluvě pracovního týmu „odpady RDB“ o počtu jed-
natelů – je doporučen ustanovit tři jednatele s.r.o. z řad zástupců členských měst a obcí. 
Nominace získali Petr Weber (Karlštejn), Barbora Tesařová (Lety) a Tomáš Smrčka (Řevnice).  

 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

 
Usnesení č.7/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ve smyslu článku 11 odst. 4 písm. m) sta-

nov svazku založení společnosti s ručením omezeným POBERO s.r.o., jejíž předmětem činnosti 

bude svoz, využití, odstranění a likvidace odpadů zejména pro členy svazku a další související 

činnosti. Prvními jednateli této společnosti budou PhDr. Mgr. Petr Weber, Ing. Barbora Tesa-

řová a Ing. Tomáš Smrčka. 

Členská schůze DSO Poberounské odpady dále pověřuje předsedu svazku, aby činil jménem 

svazku kroky nutné k založení a zahájení činnosti této společnosti.    
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Výsledek hlasování: PRO 14 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 
 

Usnesení číslo 7/1/2021 bylo schváleno. 

 
Pozn. po uzavření bodu č.5 se k jednání členské schůze DSO připojila starostka obce Karlík Jana Svobo-
dová, čímž se zvýšil počet přítomných zástupců členských měst a obcí na 15. 

 
 

6) výběrové řízení na pozici výkonného ředitele POBERO s.r.o. 
 
Předsedajicí informoval přítomné o dokončení dokumentu o vyhlášení výběrového řízení na po-
zici výkonného ředitele společnosti POBERO s.r.o, která była distribuována všem členům DSO. 
Zároveň požádal přítomné o publikování inzerátu na obecních webech, úředních deskach a v 
obecních zpravodajích. Zároveň předsedající prezentoval svůj návrh, aby členové předsednictva 
DSO ze svých řad vytvořili výběrovou komisi, jež výkonného ředitele společnosti POBERO s.r.o. 
vybere.    
 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

 
Usnesení č.8/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici vý-

konného ředitele společnosti s ručením omezeným POBERO s.r.o. a schvaluje výběrovou ko-

misi  ve složení PhDr. Mgr. Petr Weber, Ing. Barbora Tesařová, Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš 

Smrčka a Filip Kaštánek. 

 

Výsledek hlasování: PRO 15 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 
 

Usnesení číslo 8/1/2021 bylo schváleno. 
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7) Různé 
 
Předsedající otevřel téma výše členských příspěvků do rozpočtu DSO Poberounské odpady s tím, 
že navrhl patbu 15 Kč na obyvatele za rok s tím, že z této částky bude 12 Kč použito na vytvoření 
zákládního kapitálu společnosti POBERO s.r.o. a 3 Kč budou vloženy na účet DSO Poberounské 
odpady. Předsedající informoval přítomné, že s příspěvky v této výši s počítá pro roky 2021                
a 2022, následně pak budou členské příspěvky pravděpodobně sníženy. Členské příspěvky za rok 
2022 budou vybrány v ledne téhož roku. Po vyjasnění pravomocí členské schůze v otázce stano-
vení výše členských příspěvků na základě společné revize dotčeného článku stanov DSO bylo hla-
sováno o následujícím usnesení: 
 
 

Usnesení č.9/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje roční členské příspěvky obcí a měst na roky 

2021 a 2022 ve výši 15 kč na obyvatele s tím, že část příspěvku ve výši 12 Kč na obyvatele bude 

použita jako základní kapitál POBERO s.r.o. a 3 Kč na obyvatele budou vloženy na účet DSO 

Poberounské odpady.  

 

    

Výsledek hlasování: PRO 15 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 
 

Usnesení číslo 9/1/2021 bylo schváleno. 

 

9) Diskuze: 
 

V rámci diskuze vystoupil starosta Litně Filip Kaštánek s dotazem ohledně softwaru, který bude 
využíván a jeho vzájemné kompatibilitě s jiným systémy. Liteň bude využívat SW INISOFT, který 
by měl vysoce kompatibilní s jinými používanými SW. Petr Weber sdělil, že za účelem diskuze         
o technických otázkách spojených s fungováním POBERO, systémem vykazování množství od-
padu atd. bude svoláno jednání za přítomnosti M. Schwarze a J. Marka, kteří jsou kompetentní 
na tyto otázky odpovědět. Starostka Jitka Šůrová zdůraznila potřebu společného systému pro 
celý DSO – SW a čipy. Bylo konstatováno, že systémy by měly být co nejvíce kompatibilní – více 
informací na toto téma bude poskytnuto ve výše uvedeném setkání s experty na OH Schwarzem 
a Markem. 
Petr Weber informoval přítomné o setkání s Ing. Olgou Dočkalovou z Technických služeb Malá 
Haná, které proběhne 2.11. od 18.30 na Tetíne v místním KD.  
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10) Závěr 
 

Předsedající poděkoval přítomným za aktivní  účast na dnešní členské schůzi DSO Poberounské 
odpady a ukončil jednání v 11.30 hod. 
 
 
 

 

………………….. 
PhDr. Mgr. Petr Weber v. r. 
Předseda DSO Poberounské odpady 

   
Zapisovatel:  
 
                          ……………………… 
                          Petr Weber, v.r. 
 
 

 
Ověřovatelé:  
  ………………………   ……………………………. 
  S.Biskupová, v.r.                     T. Snopek, v.r.
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Příloha č.1 – usnesení přijatá na členské schůzi DSO Poberounské odpady 22.10.21 

 
Usnesení č.1/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ověřovatele zápisu z dnešní členské schůze 
Svatavu Biskupovou a Tomáše Snopka, zapisovatele zápisu z dnešní schůze Petra Webera. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.2/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje program dnešní členské schůze.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.3/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce předsedy DSO Poberounské od-
pady PhDr. Mgr. Petra Webera, místostarostu městyse Karlštejn (narozen 9.7.1983).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.4/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce místopředsedů DSO Poberounské 
odpady Ing. Barboru Tesařovou, starostku obce Lety (narozena 29.3.1976 – 1. místopředseda)     
a Mgr. Filipa Kořínka, starostu města Černošice (narozen 9.10.1973 – 2. místopředseda).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.5/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce členů předsednictva Ing. Tomáše 
Smrčku, starostu města Řevnice (narozen 11.4.1967) a Filipa Kaštánka, starostu městyse Liteň 
(narozen 25.2.1970).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.6/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje do funkce členů kontrolní komise DSO Poberounské 
odpady Ing. Petra Hampla, starostu města Dobřichovice, Ing. Tomáše Snopka, starostu obce Hlásná Tře-
baň, Janu Svobodovou, starostku obce Karlík, Svatavu Biskupovou, starostku obce Srbsko a Ing. Lucii Živ-
nou, starostku obce Skuhrov. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.7/1/2021 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ve smyslu článku 11 odst. 4 písm. m) stanov 
svazku založení společnosti s ručením omezeným POBERO s.r.o., jejíž předmětem činnosti bude 
svoz, využití, odstranění a likvidace odpadů zejména pro členy svazku a další související činnosti. 
Prvními jednateli této společnosti budou PhDr. Mgr. Petr Weber, Ing. Barbora Tesařová a Ing. 
Tomáš Smrčka. 

Členská schůze DSO Poberounské odpady dále pověřuje předsedu svazku, aby činil jménem 
svazku kroky nutné k založení a zahájení činnosti této společnosti.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnesení č.8/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici výkon-
ného ředitele společnosti s ručením omezeným POBERO s.r.o. a schvaluje výběrovou komisi  ve 
složení PhDr. Mgr. Petr Weber, Ing. Barbora Tesařová, Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Smrčka a 
Filip Kaštánek. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Usnesení č.9/1/2021 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje roční členské příspěvky obcí a měst na roky 
2021 a 2022 ve výši 15 kč na obyvatele s tím, že část příspěvku ve výši 12 Kč na obyvatele bude 
použita jako základní kapitál POBERO s.r.o. a 3 Kč na obyvatele budou vloženy na účet DSO 
Poberounské odpady.  
 


