Pozvánka na

členskou schůzi DSO SOMPO
Dne 30.6.2020 od 18:00
V kulturním domě v Nové Cerekvi
Program členské schůze:
Zahájení
Schválení programu jednání
Přijetí nových členů DSO Sompo
Schválení rozpočtu na rok 2020, plnění rozpočtu 2019
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Schválení závěrečného účtu 2019
Schválení účetní závěrky 2019
Rozpočtové opatření číslo 03
Informace o přezkumu hospodaření
Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020
Informace o průběhu zavádění systému D2D
Různé
Mgr. Jan Brožek v. r., předseda DSO Sompo
Vyvěšeno:
Sejmuto:

18.6.2020

Zahájení
V zahájení bychom měli zkontrolovat usnášeníschopnost podle článku 9 stanov. Potřebujeme alespoň 50%
hlasovacích práv svazku. Zahájení také samozřejmě nezačne přesně v 18:00, ale plynule navážeme na
předcházející valnou hromady Sompo a.s.
Upozornění – body, týkající se účetních a auditních záležitostí bych chtěl projít co nejrychleji a nezdržovat se
s nimi, abychom měli prostor na debatu o zavádění D2D. Přesto mohou přijít dotazy. Nebudu mít na zasedání
paní účetní, proto prosím, pokud dotazy máte, pošlete je pokud možno předem - buď na ně již předem
odpovím, nebo si připravím odpověď na schůzi. Ušetříme si všichni čas.

Schválení programu jednání
Předpokládáme, že v programu jednání nebude nutné doplňovat, ale případně to vyřešíme na místě.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje program jednání
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Přijetí nových členů DSO Sompo
Dohoda na přistoupení všech zbývajících členů už byla jistá v březnu, teď bychom to měli jen potvrdit.
Výsledkem bude ve 100% shodná členská základna v akciové společnosti i dobrovolném svazku obcí. Za tuto
skutečnost jsem velmi rád.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje přijetí těchto nových členů (doplníme podle
aktuálního zjištění před schůzí – někteří mají schváleno, vše připraveno, někteří ještě váhají):
Cetoraz
Častrov
Dehtáře
Hojanovice
Chyšná
Kojčice
Mezná
Smilovy Hory
Stojčín
Syrov
Útěchovice pod Stražištěm
Zlátenka
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Schválení rozpočtu na rok 2020, plnění rozpočtu 2019
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Rozpočet jste už všichni určitě vyvěsili, podle původních instrukcí měl viset od 1.3.2020. Nebudu to
kontrolovat, určitě jste to udělali.
Bohužel, audit nás asi v příštím roce pokárá za to, že jsme neschválili rozpočtové provizorium členskou schůzí
už před koncem roku. Moje chyba, ale měl jsem za to, že to může udělat jen předsednictvo.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje rozpočet na rok 2020
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Dále bychom měli vzít na vědomí informaci o plnění rozpočtu. Opět v příloze.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za rok 2019.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Bylo rozesláno, všichni jste jistě udělali už v březnu.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Závěrečný účet – byl rozeslán.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje závěrečný účet za rok 2019.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Schválení účetní závěrky 2019
Podklady - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – jsou zaslány mezi jinými.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje účetní závěrku bez připomínek všemi hlasy.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
2

ZDRŽEL SE:

Rozpočtové opatření číslo 03
Opět v příloze

Informace o přezkumu hospodaření
Audit proběhl v Černovicích dne 29.1.2019, skončil bez výhrad. Zprávu máte v příloze.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje závěrečný účet za rok 2019.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020
Podrobně popsáno v dokumentu o financování celého systému.
Celkové náklady, které potřebujeme pokrýt, budou cca 5 milionů Kč.
Definitivní součet příjmů se může změnit, podle toho, jak přijmeme členy, ale podíly by už měly být jasně dané.
Zatím je v přehledu počítáno s tím, že jsou přijati zcela všichni. V materiálech (soubor xls) je to poslední
sloupec, X.
Po výběrovém řízení také ještě nemáme přepočítané přesné náklady/dotaci, soutěž vyšla dobře, jsme pod
očekávanými náklady.
Rád bych tady opět vyzdvihl pozitivní věc vlastní svozové společnosti – takový projekt bychom určitě
nedokázali, kdyby naši předchůdci nezaložili před lety SOMPO a.s. (i když mělo tehdy jinou formu). Díky
tomu, že máme svojí vlastní akciovku, která se nám o odpady roky stará, máme šanci rozjet tento ambiciozní
projekt, který nám všem pomůže.
Naše vlastní firma vygenerovala za ty roky nějaké prostředky (a nejen finanční – máme techniku, skládku,
personál, třídírnu - to vše se hodně počítá), které nám teď pomůžou investovat do odpadů více než 30
milionů korun.
Tabulka s návrhem členských příspěvků je součástí podkladů. Navazuje to na to, co bude probráno na valné
hromadě Sompo a.s.
Návrh usnesení: Členská schůze DSO Sompo schvaluje výši členských příspěvků na rok 2020 pro jednotlivé
obce dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
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Informace o průběhu zavádění systému D2D
a) Výběrové řízení
Výběrové řízení bylo ukončeno, teď už jen čekáme na ověření části III ze strany fondu. Na část I. a II. máme
smlouvu podepsánu, do výroby jdou popelnice na konci června, v 26. nebo 27. týdnu.

b) Aktualizace údajů o počtu nádob
Když jsme dotaci připravovali, vycházelo se z nějakých statistických údajů, které byly některými členy označeny
jako nepřesné. To je asi fakt, u řady obcí se to změnilo. Něco možná nachystáme předem, něco probereme
přímo na členské schůzi, včetně návrhu postupu. Současná dotace je nějak schválená a pořád ještě nevíme, jak
se nám podaří zaplnit naše obce nádobami – kolik bude „odpíračů“. Určitá ztrátovost asi nastane, takže tyto
nádoby navíc budeme dávat tam, kde naopak budou chybět. Zatím máme informace jen o jednotlivých
nádobách, nebude nám chybět 1000 kusů.

c) Postup distribuce do obcí
První nádoby budou do ČR z Německých továren dováženy v 27.-28. týdnu. Prvními příjemci budou největší
města, postupně se budeme propracovávat k menším sídlům. Všechny nádoby bychom mohli mít do začátku
srpna ve členských obcích. Popelnice jsou majetkem DSO, proto DSO s každou obcí uzavře smlouvu o výpůjčce,
a obce pak i smlouvy s občany.

d) Distribuce od obcí občanům
Každá obec by měla vyplnit seznam odběratelů – vzorový excelový soubor. To je třeba udělat co nejdříve.
Upozorňuji, že sady popelnic jsou počítány k rodinným domům, kde někdo trvale bydlí. Ne k bytovým domům
nebo k rekreačním objektům. A odběratel je tedy nějaký zástupce z toho domu, který si od vás ty popelnice
převezme, podepíše smlouvu.
Smlouvy vám připravíme my, jednak jejich vzor, jednak je dokážeme automaticky udělat z té excelové tabulky.
Nebudete je tak muset znova vypisovat.
Vlastní rozdávání bude vždy na konkrétní obci. V Černovicích to budeme dělat tak, že:
- Stanovíme časy vydávání popelnic
- Vytiskneme smlouvy
- Občan (odběratel) přijde na to místo, kde máme popelnice uskladněné, nějak se prokáže (i když
většinu lidí známe) a obsluha mu najde smlouvu, kterou už má připravenou, odběratel podepíše
- Obsluha načte mobilem čip nádoby, kterou vydala, a přes počítač zadá do systému přesné číslo
nádoby ke konkrétní osobě.
Takto to bude probíhat u nás. Kdo nebude mít na výdejním místě počítač, může to udělat tak, že načte
mobilem nádobu, a do seznamu odběratelů si napíše kód nádoby ručně, posléze ho zadá do počítače. U
malých obcí půjde o desítky sad nádob, což se dá zvládnout. Větší problémy budou mít velké obce, ale ty zase
mají svůj aparát, kterým to zvládnout pomůže.
Opět počítám, že ještě povedeme velmi obsáhlou diskusi, některé věci ještě budeme ladit tak, aby to pro vás
bylo co nejsnazší a s co nejméně problémy.

e) Informační kampaň
Počítáme s tím, že pro celé území bude kampaň v jednotném stylu, ale každá obec si zvolí způsob komunikace,
který vyhovuje jí.

f) Aktuality v odpadové legislativě
Aktuality v odpadové legislativě si můžete přečíst v samostatném dokumentu, v diskusi se jim budeme věnovat
asi jen okrajově.
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Samozřejmě čekám opět obsáhlou diskusi, jsem moc rád, že to většinu z vás zajímá.
Návrh usnesení: uvidíme 😊
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Různé
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