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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHUZE DSO Poberounské odpady  
(dále jen „zápis“) 

 

Číslo  8/2022 
Den konání 8.12.2022 
Místo konání KK U závor, Karlštejn 181  
Přítomní starostové  Filip Kořínek, Tomáš Smrčka, Petr Hampl, Josef Trpišovský, 

Barbora Tesařová, Tomáš Snopek, Peter Kapusta, Markéta 
Simanová, Monika Hurtová, Martin Hrdlička, Roman Štěrba, 
Lukáš Trögler, Lucie Živná, Petr Weber 

Omluvení starostové  Vladimír Roztočil, Matěj Král 
Neomluvení starostové   -   
Hosté:  Jan Marek (POBERO), Soňa Štětková (POBERO), Jana 

Svobodová (Karlík), Filip Kaštánek 
Počet občanů  - 
Ověřovatelé zápisu Barbora Tesařová, Tomáš Smrčka 
Předsedající Petr Weber 
Zapisovatel zápisu Petr Weber 

 
1) Úvod - Zahájení členské schůze DSO Poberounské odpady 
 
Předsedající zahájil shromáždění starostů v 15.30 hodin. Přivítal všechny přítomné na 8. letošní 
členské schůzi. Dále uvedl, že je přítomno 14 zástupců členských obcí DSO Poberousnké 
odpady a tudíž je schůze usnášeníschopná (Presenční listina je přílohou č. 1).  
Předsedající navrhl jmenovat ověřovateli dnešního zápisu Barboru Tesařovou a Tomáše Smrčku, 
zapisovatele dnešního zápisu Petra Webera. 
 
Přítomní byli vyzváni, aby přednesli k návrhu námitky nebo připomínky.  
Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.  
 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ověřovatele zápisu z dnešní členské 
schůze Barboru Tesařovou a Tomáše Smrčku, zapisovatele dnešního zápisu Petra Webera. 
 
 Výsledek hlasování:  PRO 14 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 1/8/2022 bylo schváleno. 
 
2) Projednání námitek a návrhů k zápisu z členské schůze DSO Poberounské 
odpady konané 15.9.2022 
Předsedající vyzval přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulé členské 
schůze (7/2022) konané  15.9. 2022. 
 
 Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky. 
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Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje zápis z členské schůze DSO konané  
15.9.2022. 
 

 Výsledek hlasování:  PRO 14 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 2/8/2022 bylo schváleno. 
 
3) Návrh programu členské schůze DSO 
 
Předsedající seznámil přítomné s  návrhem programu členské schůze DSO, který byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů členských obcí a na úřední desce DSO. 
 
Na programu členské schůze dne 8.12.2022 jsou tyto body k projednání: 
 

1. úvod 
2. projednání námitek a návrhů k zápisu z členské schůze konané dne 15.9.2022 
3. návrh programu členské schůze 
4. volba vedení a kontrolní komise DSO 
5. projednání a schválení rozpočtu DSO na rok 2023 a střednědobého výhledu na období 

2024-26 
6. Projekt POBERO – informace pro představitele obcí 
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:   
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje program dnešní Členské schůze DSO 
Poberounské odpady. 
 
Výsledek hlasování:  PRO 14 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 3/8/2022 bylo schváleno. 
 
4) Volba vedení a kontrolní komise DSO 
 
Předsedající připomněl všem přítomným stávající obsazení předsednictva DSO i jeho kontrolní 
komise a vyzval přítomné zástupce členských obcí k nominaci kandidátů na pozice 
v předsednictvu DSO a kontrolní komisi. Nominováni byli: 
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Předsednictvo DSO: 
Petr Weber – předseda DSO 
Barbora Tesařová – místopředsedkyně DSO 
Filip Kořínek – místopředseda DSO 
Tomáš Smrčka – člen předsednictva DSO 
Petr Hampl – člen předsednictva DSO 

Kontrolní komise DSO: 
Tomáš Snopek – člen kontrolní komise 
Monika Hurtová – členka kontrolní komise 
Peter Kapusta – člen kontrolní komise 
Lucie Živná – členka kontrolní komise 
Josef Trpišovský – člen kontrolní komise 

 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   
Členská schůze DSO Poberounské odpady volí předsedou DSO Petra Webera, místopředsedy 
DSO Barboru Tesařovou a Filipa Kořínka, členy předsednictva Tomáše Smrčku a Petra 
Hampla. Členská schůze DSO Poberounské odpady volí členy Kontrolní komise DSO Tomáše 
Snopka, Moniku Hurtovou, Petera Kapustu, Lucii Živnou a Josefa Trpišovského. 
 
Výsledek hlasování:  PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení číslo 4/8/2022 bylo schváleno. 
 
5) Projednání a schválení rozpočtu DSO na rok 2023 a střednědobého výhledu 
na období 2024-26 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO na rok a s návrhem střednědobého 
výhledu rozpočtu DSO na období 2024-26 s tím, že oba návrhy byly řádně uveřejněny podle 
platné legislativy.   
 
Přítomní zástupci členských obcí něměli k výše uvedeným návrhům připomínky. 
Návrh rozpočtu DSO pro 2023 je přílohou č. 2. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO pro 2024 - 26 je přílohou č. 3. 
 
Předsedající dal hlasovat o těchto návrzích usnesení: 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje návrh rozpočtu DSO na rok 2023. 
Výsledek hlasování:  PRO 14 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 5/8/2022 bylo schváleno. 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
DSO na období 2024-26. 
Výsledek hlasování:  PRO 14 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení číslo 6/8/2022 bylo schváleno. 
 
Po tomto bodě opustil jednání členské schůze starosta města Černošice Filip Kořínek, počet pří-
tomných zástupců obcí se snížil na 13, členská schůze zůstala usnášeníschopná. 
 
6) Projekt POBERO – informace pro představitele obcí 
 
Předsedající rámcově informoval o jednotlivých bodech, které budou v rámci této části 
programu projednány.  
 

• Schválení příplatku mimo základní kapitál DSO Poberounské odpady – POBERO 
Poberounské odpady s.r.o. 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem přesednictva DSO převést z bankovního účtu DSO 
na bankovní účet společnosti POBERO Poberounské odpady, s.r.o. částku 340 tisíc Kč formou 
příplatku mimo základní kapitál společnosti. 
Přítomní zástupci členských vyslovili souhlas s tímto krokem. 
 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje převod 340 tisíc Kč z účtu DSO na účet 
společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o. formou příplatku mimo základní kapitál, 
pověřuje předsedu DSO provedením úkonů s tímto krokem spojených a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi DSO Poberounské odpady a 
společností POBERO Poberounské odpady s.r.o. č. 3/2022. 
 

 Výsledek hlasování:  PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 7/8/2022 bylo schváleno. 
 

• Rozpočtové opatření č.2/2022 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.2/2022 spočívajícím 
v navýšení výdajů DSO o 340 tisíc Kč (schválený peněžitý příplatek mimo základní kapitál dle 
usnesení č. 7/8/2022). Zástupci členských obcí k tomuto návrhu neměli připomínky. 
 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022 
 

 Výsledek hlasování:  PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 8/8/2022 bylo schváleno. 
 

• Změna systému fakturace společnosti POBERO Poberounské odpady, s.r.o  
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Předsedající předal slovo řediteli společnosti POBERO Janu Markovi, který informoval 
přítomné zástupce členských obcí o návrhu změny způsobu fakturace z kvartálního zálohového 
(pracný a pro obce zatěžující) od ledna 2023 na měsíční podle reálně svezeného množství 
odpadu. Tato změna způsobí měsíční výpadek příjmů společnosti POBERO (za lednový svoz 
bude společnost fakturovat v únoru 2023). Výpadek, k němuž dojde v lednu 2023, bude vyřešen 
mimořádným peněžitým příplatkem mimo základní kapitál společnosti POBERO, jenž bude 
uhrazen z vybraných členských příspěvků obcí na rok 2023. 
 

• Stanovení výše členského příspěvku obcí do DSO pro rok 2023  
Předsedající navrhl v souladu s článkem 11 odstavcem 4 písmenem h) Stanov DSO Poberounské 
odpady, aby Členská schůze DSO schválila členský příspěvek obcí do DSO pro rok 2023 ve 
výši 100 Kč na občana.  Podstatná část členského příspěvku pak bude použita jako mimořádný 
peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti POBERO (projednáno v bodě „Změna 
systému fakturace společnosti POBERO Poberounské odpady, s.r.o“). Zástupci obcí Všenory, 
Dobřichovice a Zadní Třebaň vyslovili svůj nesouhlas s tímto návrhem. 
 
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje výši členských příspěvků obcí pro rok 
2023 ve výši 100 Kč na občana. 
Výsledek hlasování:  PRO 9 

 PROTI 3 

 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení číslo 9/8/2022 bylo schváleno. 
 

• Mimořádný peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti POBERO Poberounské 
odpady, s.r.o pro rok 2023  

Předsedající navrhl, aby byla část finančních prostředků vybraných jako  členské příspěvky pro 
rok 2023 převedena na účet společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o. Jednalo by se 2 
600 000 Kč, které budou vloženy formou příplatku mimo základní kapitál společnosti. 
Předsedající navrhl schválit Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
mezi DSO Poberounské odpady a společností POBERO Poberounské odpady s.r.o. č.1/2023, na 
jejímž základě bude výše uvedená částka převedena z bankovního účtu DSO na bankovní účet 
společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o.  
  
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje převod 2 600 000 Kč z účtu DSO na účet 
společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o. formou příplatku mimo základní kapitál,  
pověřuje předsedu DSO provedením úkonů s tímto krokem spojených a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi DSO Poberounské odpady a 
společností POBERO Poberounské odpady s.r.o. č.1/2023 
 

 Výsledek hlasování:  PRO 13 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 



6 
 

Usnesení číslo 10/8/2022 bylo schváleno. 
• Cenová strategie společnosti POBERO Poberousnké odpady s.r.o. pro rok 2023  

Ředitel společnosti POBERO Jan Marek seznámil přítomné zástupce členských obcí s návrhem 
zvýšení cen služeb společnosti POBERO pro rok 2023 o 20%. Představitelé členských obcí 
vyzvali vedení společnosti POBERO, aby připravilo důvodovou zprávu spojenou s navýšením 
cen. Tato důvodová zpráva bude zaslána členským obcím společně s dodatkem smluv mezi 
společností POBERO a obcemi stanovujívím výši cen pro rok 2023. Oba dokumenty budou 
připraveny do 15.12.2022. 
 
7) Různé 
 
V rámci tohoto bodu programu nebyl. 
 
8) Diskuze 
 
Diskuze proběhly u jednotlivých témat. 
 
9) Závěr 
 
Předsedající poděkoval přítomným za účast na dnešní Členské schůzi DSO Poberounské odpady 
a ukončil jednání v 17.00  
 
 
Zapsal:                                          .......................................... 
   

Petr Weber v. r. 
předseda DSO Poberounské odpady 

 
 
 
Ověřovatelé:  
 
  ………………………   ……………………………. 
  Barbora Tesařová, v.r.              Tomáš Smrčka v.r.
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