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 Z á p i s  

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo  
dne 1. února 2022 od 15:30 hodin  

v DDM Junior v Chotěboři 
 

 
Přítomni:   
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni 

zástupci 18 obcí, tj. 62 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy 

usnášeníschopné. 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Výhled nakládání s SKO, Ing. Iva Zeroníková, hlavní obchodní zástupce AVE Žďár nad Sázavou 

4) Systém chytré evidence odpadů – zkušenosti z Buštěhradu, paní Lucie Dlouhá, DiS., město 
Buštěhrad 

5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr 

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosty: paní Ing. Ivu 

Zeroníkovou a paní Bc. Hanu Polcarovou ze společnosti AVE Ždár nad Sázavou  a paní Lucii Dlouhou, 

zástupkyni města Buštěhrad a seznámil přítomné s navrženým programem. K navrženému programu 

jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu 

jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání valné hromady dne 1. 2. 2022 Soňu Zvolánkovou. 

 

Usnesení 1:  

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro:  18  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

Usnesení 2:  

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 18  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

3. Výhled nakládání s SKO, Ing. Iva Zeroníková, hlavní obchodní zástupce AVE Žďár nad Sázavou 
V rámci tohoto bodu byl projednán výhled nakládání s SKO. Paní Zeroníková informovala o nové 

legislativě, který dopadl především na obce.  Na druhou stranu, zde máme pevné právní prostředí a nový 

zákon rozhýbal investiční aktivity. Je opravdu nutné minimalizovat odpady, ale maximalizovat jejich 
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využití.  Dále zástupci AVE požádali obce o spolupráci a uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci 

při systémovém řešení odpadového hospodářství obcí, které by bylo uzavřeno s konkrétní obcí, s firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a  Elektrárnou Opatovice, a.s. (EOP). Memorandum se týká 

společného zájmu na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na 

území obcí včetně plnění závazků a cílů národního i krajského plánu odpadového hospodářství zejména 

v oblasti komunálních odpadů a jim podobných odpadů, jako např. předcházení vzniku odpadů a 

opětovné použití výrobků a věcí, kvalitní recyklace a jiné maximální využití vhodných odpadů, omezení 

skládkování odpadů z území obce a zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového 

hospodářství v obci. Účastníci memoranda by deklarovali podporu a společný zájem na přípravě a 

vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů v lokalitě opatovické 

elektrárny. Účastníci memoranda by v rámci svých kompetencí a možností poskytovali vstřícnou 

součinnost směřující k realizaci výše uvedeného záměru. EOP plánuje investici do vybudování zařízení na 

energetické využití zbytkových komunálních odpadů, tzn. složek komunálních odpadů, které nebude 

možné recyklovat a vzhledem k jejich energetickému potenciálu ani skládkovat, v lokalitě opatovické 

elektrárny na pozemcích ve vlastnictví EOP s uvažovaným uvedením do provozu nejdříve v roce 2028. 

Energetické využívání odpadu s výrobou tepla a elektřiny tak bude možno navázat na existující 

infrastrukturu teplárny. Předmětem tohoto memoranda je tedy vzájemná podpora, partnerská 

spolupráce účastníků memoranda a pravidelné informování o aktuálním stavu příprav projektu. 

Memorandum nevytváří žádné závazné povinnosti. Memorandum bude v tuto chvíli sloužit jako podklad 

pro další jednání, projekt, stavební řízení atd. 

Paní Zeroníková uvedla, že tato informace by měla přinést klid ohledně otázky, co budeme dělat 

s odpadem v roce 2030. Aktivity v jednání s krajem jsou zatím nejasné, pro obce by to mělo být 

uklidnění, že se s nimi bude počítat. 

 

Pan Starý (Sobíňov) se dotázal, zda se plánuje nějaké sběrné místo v blízkosti Chotěboře. Paní 

Zeroníková odpověděla, že v tuto chvíli není jasné, jak se bude řešit, zda vozy nebo železnicí a zmínila 

středisko AVE v Nasavrkách, které by se dalo využít. Pan Tonar (Havlíčkova Borová) se dotázal, zda 

budou oslovovat i technické služby. V tuto chvíli ne, oslovují se jenom obce, ale vyloučené to do 

budoucna není.  

Pan Venhauer uvedl, že z hlediska ekonomičnosti by tato varianta byla lepší oproti variantě vybudování 

překladiště ve Žďáře n. S. a odvozem odpadu do Brna. Dále uvedl, že memorandum nás k ničemu 

nezavazuje a je to o další spolupráci.  

Zástupci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. rozdali připravená memoranda k podpisu. 

Zástupcům obcí, kteří se valné hromady neúčastnili, bude memorandum zasláno společností AVE 

poštou. Valná hromada doporučuje obcím toto Memorandum schválit a uzavřít co nejdříve.   

 

Usnesení 3:  

Valná hromada bere na vědomí informace o výhledu nakládání s SKO od zástupců společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. Valná hromada doporučuje obcím schválit a podepsat Memorandum o 

partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce se společností AVE 

CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 a Elektrárnou Opatovice, 

a.s., Opatovice nad Labem 478, 533 45. 

 

Pro: 18  Proti: 0   Zdržel: 0 
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4. Systém chytré evidence odpadů – zkušenosti z Buštěhradu, paní Lucie Dlouhá, DiS., město 
Buštěhrad 

Pan Venhauer přivítal paní Lucii Dlouhou, DiS., referentku odpadového hospodářství z města 

Buštěhrad. Paní Dlouhá v prezentaci představila systém chytré evidence odpadů, který využívají od 

února 2020 a jejich zkušenosti. 

 

5. Různé 

a) Systém chytré evidence odpadů 

Se zástupci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bylo projednáno vybavení svozových aut 

lepší technologií, aby ani v zimě nebyl problém se svážením odpadů v obcích mikroregionu Podoubraví. 

Pan Venhauer dále uvedl, že chceme nádoby čipovat. Paní Zeroníková řekla, že až se rozhodneme a 

schválíme si, že chceme systém chytré evidence odpadů, tak teprve potom oni osloví dodavatele. 

Dodání a instalace vybavení na auto bude trvat cca půl roku.  

Paní Sobotková a pan Němec zmínili, že prověřovali zpracování strategie odpadového hospodářství na 

území SVOP. Analýzu by zpracovávala odborná firma. Strategii by bylo nutné provést v několika obcích, 

cena jedné strategie by vyšla na 60 tisíc, zpracování by trvalo cca 1 rok. Výhled, že by se systém chytré 

evidence mohl zavést i u nás by byl cca rok 2023 – 2024. Z tohoto důvodu se přítomní zástupci shodli na 

tom, že se strategie odpadového hospodářství dělat nebude.  

Pan Venhauer požádal pana Němce o porovnání systémů f. INISOFT, JRK i AVE CZ do příští VH. Na 

členské obce bude zaslán email, na základě kterého se obce vyjádří, zda se do systému chytré evidence 

odpadů zapojí nebo ne. Vše bude poté projednáno a schváleno na příští VH. 

 

6. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

7. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.00 hodin ukončil. 

 

Ověřila: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

Ověřil:  Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

V Chotěboři 1. 2. 2022     Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


