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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POBEROUNSKÉ ODPADY 

(dále jen „zápis“) 
 

 

Číslo  2/2022 

Den konání 17.2.2022 

Místo konání Jídelna ZŠ Lety, Karlštejnská 571, Lety 

Přítomní zástupci členských měst a obcí B. Tesařová, S. Biskupová, P. Weber,              

R. Štěrba, T. Smrčka, F. Kaštánek, L. Živná,        

P. Hampl, J. Svobodová, R. Havlíček, J. Šů-

rová, M. Simanová 

Omluvení starostové F. Kořínek, M. Hrdlička, V. Roztočil,T. Sno-

pek 

Neomluvení starostové - 

Hosté 

 

J. Marek, S. Štětková (oba POBERO Pobe-

rounské odpady s.r.o.) 

Počet občanů 0 

Ověřovatelé zápisu J. Svobodová, L. Živná 

Předsedající P. Weber 

Zapisovatel zápisu P. Weber 

 
 
 

1) Úvod - Zahájení veřejné členské schůze Dobrovolného svazku obcí Dobrovol-
ného svazku obcí Poberounské odpady  
 

Předsedající zahájil členskou schůzi DSO v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné na druhé člen-
ské schůzi DSO Poberounské odpady v roce 2022. Předsedající konstatoval, že členská schůze 
byla řádně svolána podle právních předpisů stanovující postup při svolávání jednání územních 
samosprávných celků. Dále uvedl, že je přítomno 12 zástupců členských obcí  DSO Poberounské 
odpady, schůze je tudíž usnášeníschopná. 
Předsedající navrhl zvolit ověřovateli dnešního zápisu J. Svobodovou a L. Živnou, zapisovatele 
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:   
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Usnesení č.1/2/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ověřovatele zápisu z dnešní členské schůze 
Janu Svobodovou a Lucii Živnou, zapisovatele zápisu z dnešní schůze Petra Webera 
 

Výsledek hlasování: PRO 12 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 1/2/2022 bylo schváleno. 

 

2) Projednání námitek a návrhů k zápisu z členské schůze konané 27.1.2022  

Předsedající vyzval přítomné, aby vyjádřili své námitky vůči zápisu z členské schůze DSO konané 
27.1.2022.  Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.  

 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   
 
Usnesení č.2/2/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje zápis z minulého Členské schůze konané 
dne 27.1.2022. 
 

Výsledek hlasování: PRO 12 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 2/2/2022 bylo schváleno. 

 

 

3) 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 17.2.2022 jsou tyto body k projed-
nání: 
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1. úvod  
2. projednání námitek a návrhů k zápisu z členské schůze konané dne 27.1.2022  
3. návrh programu členské schůze  
4. Projekt POBERO s.r.o. – informace pro členské obce  
5. různé  
6. diskuze  
7. závěr 

 

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

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

 
Usnesení č.3/2/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje program členské schůze konané dne 
17.2.2022.  
 

Výsledek hlasování: PRO 12 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 3/2/2022 bylo schváleno. 

 
 

4) Projekt POBERO s.r.o. – informace pro členské obce  

 
 
Předsedající informoval přítomné o aktuálním stavu projektu založení a vybudování komunální 

svozové společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o., následně předal slovo výkonnému 
řediteli společnosti POBERO Mgr. Janu Markovi, který přítomné zástupce členských obcí se-
známil se situací v následujících oblastech: 

• Kalkulace svozové techniky a příprava svozových tras 

• Výběrové řízení na svozovou techniku 

• Financování svozové techniky 

• Personální zázemí POBERO s.r.o 

• Technické zázemí POBERO s.r.o. 

Starostové vzali přednesené informace na vědomí. 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
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5) Různé 
 
Rozpočtové opatření č.1/2022 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.1/2022. Návrh opatření po-
čítá s navýšením příjmu i výdajů rozpočtu DSO Poberounské odpady o 60 984 Kč v souvislosti 
s nákupem licence SW Munis pro účely svazku. Tento nákup byl původně plánován na prosinec 
2021, fakturace však proběhla v roce 2022. Navýšení příjmu je zajištěno z vlastních zdrojů. 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

 
Usnesení č.4/2/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady rozpočtové opatření č.1/2022. 
 
 

Výsledek hlasování: PRO 12 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 4/2/2022 bylo schváleno. 

 
 

Financování společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
 
Předsedající a výkonný ředitel společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o. seznámili pří-
tomné zástupce členských měst a obcí s finančním plánem fungování společnosti POBERO Pobe-
rounské odpady s.r.o. Na základě předloženého finančního plánu byl prodiskutován návrh spočí-
vající v mimořádném příspěvku členských měst a obcí společnosti POBERO Poberounské odpady 
s.r.o. ve výši 100 Kč/občan (počet občanů bude stanoven podle informací poskytnutých jednot-
livými městy a obcemi). Tímto způsobem by měla společnost POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
obdržet finanční prostředky ve výši cca 2,7 mil Kč, jež by měly plně saturovat potřeby společnosti 
až do zahájení svozové aktivity 1.7.2022, kde bude také zároveň spuštěna fakturace poskytova-
ných služeb.  
  
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

 
Usnesení č.5/2/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje mimořádný příspěvek členských obcí ve výši 
100 Kč/občan. Tento příspěvek bude vložen na účet společnosti POBERO Poberounské odpady 
s.r.o. jako příplatek mimo základní kapitál.  
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Výsledek hlasování: PRO 12 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 5/2/2022 bylo schváleno. 

 

 
 

6) Diskuze 

 

Diskuze proběhla u jednotlivých bodů programu. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 

 
7) Závěr 
 

Předsedající poděkoval přítomným za aktivní  účast na členské schůzi DSO Poberounské odpady 
a ukončil jednání v 18.00 hod. 
 
 
 

 

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

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

 
Ověřovatelé:  
  ………………………   ……………………………. 
            J. Svobodová, v.r.                       L. Živná, v.r.
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Příloha č.1 – usnesení přijatá na členské schůzi DSO Poberounské odpady 17.2.2022 

 
Usnesení č.1/2/2022 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ověřovatele zápisu z dnešní členské schůze 
Janu Svobodovou a Lucii Živnou, zapisovatele zápisu z dnešní schůze Petra Webera. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.2/2/2022 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje zápis z minulého Členské schůze konané dne 
27.1.2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Usnesení č.3/2/2022 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje program členské schůze konané dne 
17.2.2022.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.4/2/2022 
Členská schůze DSO Poberounské odpady rozpočtové opatření č.1/2022. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení č.5/2/2022 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje mimořádný příspěvek členských obcí ve výši 
100 Kč/občan. Tento příspěvek bude vložen na účet společnosti POBERO Poberounské odpady 
s.r.o. jako příplatek mimo základní kapitál.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


