Dohoda o vzájemné spolupráci Obcí SORJ
v odpadovém hospodářství
uzavřená mezi
Svazek obcí Region Jih
Jaroslava Baťchy141, 251 63 Všestary
IČ: 63112671
Zastoupen: předsedkyní Mgr. Dagmar Zajíčkovou a místopředsedou RNDr. Martinem
Macháčkem
(Dále jen SORJ)
a
Obec Kaliště
Kaliště 53,
251 65, Ondřejov
IČ:00240265
Zastoupená: Ing. Renatou Kalcovskou
Obec Klokočná
Klokočná 61,
251 64 Mnichovice
IČ:00472034
Zastoupená: Ing. Miloslavem Rovným
Obec Louňovice
Louňovice 6,
251 62, Louňovice
IČ:00240435
Zastoupená: Ing. Josefem Řehákem
Obec Mnichovice
Masarykovo náměstí 83,
25164 Mnichovice
IČ:00240478
Zastoupená: Mgr. Petrou Peckovou
Obec Struhařov
Mnichovická 179,
Struhařov 251 64
IČ:00240800
Zastoupená: Mgr. Dagmar Zajíčkovou
Obec Světice
U Hřiště 151
251 01 Světice
IČ:00240826
Zastoupená: starostou Ing. Tomášem Broukalem
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Obec Svojetice
Na Kopci 14,
251 62 Svojetice
IČ:00240834
Zastoupená: Ing. Eliškou Olmrovou
Obec Tehov
Panská 107,
251 01 Tehov
IČ:00240877
Zastoupená: Ing.arch. Davidem Hlouchem
Obec Všestary
Jaroslava Baťchy 141,
Všestary, 25163
IČ:00240016
Zastoupená: Mgr. Jaromírem Jechem
Obec Zvánovice
Růžové nám. 158,
Zvánovice, 251 65
IČ:00241075
Zastoupená: Jaroslavem Švarcem
Obec Vyžlovka
Na Návsi 57,
281 63, Vyžlovka
IČ:00235938
Zastoupená: Ing. Janem Pelikánem Ph.D.
Obec Černé Voděrady
nám.Lípy svobody 47,
28163 Černé Voděrady
IČ:00235318
Zastoupená: Lubošem Znamenáčkem
(Dále jen „Obce“)

I.
Předmět dohody
1.1. S odkazem na čl. 3.2. a 4.5. Stanov SORJ se některé členské obce SORJ mohou za
účelem prosazování společných zájmů obcí podílet na dalších aktivitách svazku.
1.2. Předmětem dohody je spolupráce některých obcí SORJ na řešení odpadového
hospodářství, zejména pak systému sběru, svozu a likvidace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (dále jen „BRKO“). V rámci SORJ tímto vzniká nové středisko
„Odpady“, kterého se účastní pouze některé obce SORJ. Ostatní obce SORJ se mohou do
projektů Střediska Odpady dodatečně přidat, pokud to bude organizačně, ekonomicky a
provozně možné ve vztahu k projektu a odsouhlasí to zakládající Obce střediska „Odpady“.
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1.3. Společným cílem obcí vázaných touto dohodou je optimalizace odpadového
hospodářství, s důrazem na třídění a recyklaci odpadů při minimalizaci ceny za svoz a
likvidaci odpadu. Motivace občanů k minimalizaci směsného komunálního odpadu a třídění
odpadů.

II.
Organizace střediska „Odpady“, Členský příspěvek
2.1 Ekonomicky se projekty střediska „Odpady“ vždy dotknou pouze obcí SORJ, které jsou
zapojeny do těchto projektů.
2.2 Pro projekty v rámci střediska „Odpady“ bude zřízen samostatný účet, bude vedeno
samostatné účetní středisko „Odpady“ zahrnující pouze náklady a výnosy, které se vztahují
k projektům a oddělená administrativa.
2.3 Vztah a podíly Obcí na nákladech, zisku, úhradě ztrát (dle čl. 4.4. Stanov SORJ) a na
společně pořízeném majetku (dle čl. 4.6. Stanov SORJ) budou vycházet z dohodnutého
procentuálního podílu obcí na daném projektu (Příloha 1).
2.4 Roční členský příspěvek Obcí střediska „Odpady“ slouží k úhradě běžných výdajů na
vedení účtu, administrativu, účetnictví atp. a je stanoven pro všechny Obce je ve výši 11 000,Kč/rok/Obec. Členský příspěvek může být v případě potřeby změněn hlasováním Obcí
střediska „Odpady“.
2.5 Obce mimo SORJ, které mají zájem podílet se na projektech, musí přistoupit do SORJ, tj.
podají žádost o přistoupení k SORJ jen pro středisko „Odpady“. O jejich přijetí rozhoduje
Valná hromada SORJ. Takové obce pak budou platit jen adekvátní členský příspěvek pro
středisko Odpady.
2.6 Pro obce přistupující k SORJ v rámci střediska „Odpady“ se stanoví jednorázový vstupní
členský vklad v korunách tak, že se násobí počet obyvatel přistupující obce 20.
2.7 Obce střediska „Odpady“ se scházejí na pracovních poradách k jednotlivým projektům,
kde dojednávají další postup jejich řešení. V případě odlišných názorů rozhodují hlasováním
nadpoloviční většiny všech Obcí střediska „Odpady“, přičemž každá obec má právě 1 hlas.
2.8 Pro řešení dílčích pracovních projektů pak Sekce Odpady může zřizovat pracovní
skupiny, které připraví podklady pro jednání Obcí střediska „Odpady“.
2.9 O průběhu a výsledcích projektů střediska „Odpady“ Obce informují na jednáních Valné
hromady SORJ. Pro jednání Valné hromady a představenstva SORJ rovněž připravují
podklady za středisko Odpady např. pro sestavení rozpočtu atp.
III.
Hospodaření střediska „Odpady“
3.1. Středisko „Odpady“ každoročně připraví a projedná svůj rozpočet, který bude začleněn
do rozpočtu SORJ jako samostatný závazný ukazatel rozpočtu.
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3.2. Do dvou měsíců po uplynutí účetního období (kalendářního roku) musí středisko Odpady
projednat výsledky hospodaření střediska „Odpady“.

IV.
Cíle střediska „Odpady“ - Postup realizace předmětu dohody
4.1. V návaznosti na aktuální trendy a požadavky legislativy v odpadovém hospodaření se
Obce dohodly pro spolupráci v rámci dílčích projektů, zejména:
a) Svoz a likvidace BRKO v návaznosti na vybrané kompostárny (např. Kompostárnu
Struhařov) – prostřednictvím vlastního systému svozu BRKO technikou pořízenou z dotací
(Projekt BRKO),
b) Realizace společného výběrového řízení na svoz ostatních komodit odpadu (Projekt
Výběrové řízení),
c) V případě úspěchu projektu BRKO, vlastní zajištění svozu ostatních komodit odpadu a
maximálního využití odpadu jako druhotných surovin (Projekt Svoz odpadů),
d) Pokus o sjednocení odpadové politiky v Obcích, druh a sazba poplatku (Projekt Poplatky)
e) další projekty (například zřízení sběrného dvora, třídírny odpadů, překládací stanice
odpadů, apod.)
IV.a
Projekt BRKO
1. V rámci projektu BRKO se SORJ pro Obce pokusí získat z dotace OPŽP prostředky pro
pořízení svozové techniky, biopopelnic a kontejnerů pro obsluhu všech Obcí (Příloha 2) a
následně realizovat jejich nákup a uvedení do provozu. Žádosti o dotaci mohou být
v případě neúspěchu podávány opakovaně.
2. V dalších letech pak Obce a SORJ budou usilovat o další rozšíření techniky a svozových
nádob a o rozšíření této služby všem občanům a vlastníkům nemovitostí dotčených Obcí.
3. Obce se dohodly na tom, že se budou podílet na investičních nákladech Projektu BRKO
na základě kalkulace (Příloha 3), kde jako hlavní parametr slouží počet obsluhovatelných
objektů dané partnerské obce. Obce berou na vědomí, že realizací výběrového řízení se
kalkulace může mírně změnit, v tomto případě, se budou podílet na skutečných
investičních nákladech dle podílů. Dotčené členské obce vloží podíl na investici na
vyhrazený účet SORJ č………………….
4. Náklady na zpracování žádosti o dotaci a projektu před poskytnutím dotace obce uhradí
v poměru 1/12 nákladů s tím, že v případě poskytnutí dotace budou tyto příspěvky
dozúčtovány zpětně dle podílů viz. čl. 3
5. Obce se dohodly na tom, že se budou podílet na provozních nákladech, kde jako hlavní
parametr slouží počet obsluhovatelných objektů a skutečný počet tun svezených do
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kompostárny z dané partnerské obce. Obce předfinancují první půl roku provozu svozu
BRKO předem před zahájením provozu. Tato provozní záloha ve fázi zahájení projektu,
bude následně řádně a transparentně zúčtována dle skutečnosti. Předpoklad provozních
nákladů Projektu BRKO je uveden v příloze č. 4.
6. SORJ – sekce Odpady – zajistí provozování Projektu BRKO jedním ze způsobu
uvedeným níže:
a) vlastními silami zřízením provozního střediska,
b) dodavatelsky prostřednictvím příspěvkových organizací Obcí (Technické služby,
Veřejné služby apod.),
c) dodavatelsky prostřednictvím najaté firmy.
8. Obec dle potřeby poskytne součinnost při zřízení systému svozu BRKO a při jeho vlastním
provozu.
IV.b
Projekt Výběrové řízení
1. Obce vyhlásí společné výběrové řízení na svoz směsného komunálního odpadu a na svoz
tříděného odpadu, v případě nezískání dotace na Projekt BRKO i na svoz bioodpadu.
2. Výběrové řízení bude na službu svozu odpadu na období max. 1-2 let,
3. Obce zrevidují obsah svých smluv se svozovými společnostmi a harmonizují postup
podání výpovědí,
4. Obce dohodnou podrobné podmínky a způsob výběrového řízení a zakotví je následně
jako dodatek této dohody

IV.c
Projekt Svoz odpadů
1. Pokud se osvědčí spolupráce Obcí na Projektu BRKO a úspěšně se zaběhne i jeho
provoz, po uplynutí období svozu vybranou svozovou firmou, Obce zváží možnost svozu
ostatních komodit odpadu vlastními silami a případně připraví další projekt pro žádost o
dotaci na potřebnou techniku a vybavení se zřetelem na změny svozových technologií a
prostředků souvisejících s nulovou tolerancí skládkování směsného komunálního odpadu
po r. 2024.
IV.d
Projekt Poplatky
1. Obce budou pokračovat v motivaci občanů pro třídění odpadů a pokusí se dohodnout
jednotný systém nakládání s odpady včetně zavedení jednotného systému poplatku za
odpady.
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V.
Společná ustanovení
5.1 Dohoda se uzavírá s platností od ……………… na dobu neurčitou.
5.2 Dohoda tvoří přílohu stanov SORJ.
5.3 Dohoda je sepsána ve 13. vyhotoveních, každá obec i SORJ obdrží po jednom.
5.4 Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnou formou /dodatkem/
smluvních stran.
5.5 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi obcemi Sekce „Odpady“.
Přílohy:
1. Podíly obcí střediska „Odpady“
2. Projekt Sběr a Svoz BRKO na území obcí SORJ
3. Kalkulace Investičních nákladů Projektu BRKO dle podílů
4. Předpoklad provozních nákladů Projektu BRKO
Ve Strančicích dne……………………..
Obec Kaliště
Zastoupená: Ing. Renatou Kalcovskou

………………………………..

Obec Klokočná
Zastoupená: Ing. Miloslavem Rovným

………………………………..

Obec Louňovice
Zastoupená: Ing. Josefem Řehákem

……………………………….

Obec Mnichovice
Zastoupená: Mgr. Petrou Peckovou

……………………………….

Obec Struhařov
Zastoupená: Mgr. Dagmar Zajíčkovou

………………………………

Obec Světice
Zastoupená: Ing. Tomášem Broukalem
Obec Svojetice
Zastoupená: Ing. Eliškou Olmrovou

……………………………….
……………………………….

Obec Tehov
Zastoupená: Ing.arch. Davidem Hlouchem ……………………………….
Obec Všestary
Zastoupená: Mgr. Jaromírem Jechem

………………………………..

Obec Zvánovice
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Zastoupená: Jaroslavem Švarcem

……………………………….

Obec Vyžlovka
Zastoupená: Ing. Janem Pelikánem Ph.D.

………………………………..

Obec Černé Voděrady
Zastoupená: Lubošem Znamenáčkem

……………………………….
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