
 

   

ZÁPIS 
 

ze setkání starostů MAS MORAVSKÁ BRÁNA, které se konalo ve čtvrtek 10. 4. 2014 v 17.30 

hodin 

v sále obecního úřadu v Prosenicích, Na Návsi 10 

 

 
1. Jednání zahájil předseda MAS p. Dokoupil přivítáním přítomných a seznámením s 

programem jednání. 
2. p. Zdráhalová předala informace o odpadovém hospodářství z perspektivy kraje a 

státu a závazky plynoucí z evropské legislativy. Prioritou kraje je vznik Integrovaného 
systému pro nakládání s odpady (ISNO) - dvoustupňového systému svazků: místních 
regionálních svazků zodpovědných za recyklaci a svoz SKO, jež se sdruží do Krajského 
odpadového svazu, který bude řídit nakládání se směsným komunálním odpadem. 
Z jednání na kraji (pí. Ochmanová a zástupci ORP Lipník n/B, Hranice, Přerov a Litovel) 
vyplynulo, že jednoznačnou prioritou kraje je ISNO a energetické využití SKO ve 
spalovně. 

3. p. Zábranský informoval o výsledcích analýzy odpadového hospodářství na území 
MAS. Přítomní mimo jiné mohli porovnat náklady jednotlivých obcí při nakládání s 
odpady. 

4. p. Zdráhalová seznámila se situací na jednotlivých skládkách, kde se sváží odpad z 
území MAS MB (volná kapacita, roční návoz a životnost skládky, zařízení pro recyklaci 
odpadů). Dále byl prezentován koncept spalovny vyplývající z krajské studie pro ISNO 
(k dispozici v kanceláři MAS nebo na webu kraje) vč. ekonomických aspektů tohoto 
systému a plánované zvyšování skládkovacího poplatku. Není dořešeno umístění 
zařízení a financování vybudování a provozu spalovny, pro obce by platila solidarita 
při svozu odpadu do spalovny (všechny obce by platily stejně bez rozdílu vzdálenosti 
od spalovny), mělo by dojít k postupnému razantnímu zvyšování skládkovacího 
poplatku. 

5. p. Zdráhalová představila možnosti spolupráce obcí v oblasti odpadů a žádala 
přítomné o další návrhy. 

6. Diskuse: 
a. p. Šulák - KÚOK nemůže nařizovat obcím, co mají na úseku odpadů dělat; p. 

Jochcová, Dohnal - je potřeba více komunikovat s KÚOK a dosáhnout souladu 
s koncepcí kraje; p. Dolák – dotaz jaký je předpokládaný výkon spalovny, jestli 
bude odpovídat nákladům 

b. p. Vrtělka - je potřeba osvěta a prevence v oblasti odpadů, naučit lidi třídit 
odpady; p. Dohnal - je potřeba třídit odpady, ale je také potřeba vytvořit něco 
lepšího jak spalovnu 

c. p. Dokoupil - sepsat a předat závěry z jednání na KÚOK k řešení 



 

d. p. Skopalík - přeposlat jednotlivé výstupy starostům obcí MAS 
e. p. Šulák - svolat jednání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, SPOV a 

dalších, sjednotit názory a předat na KÚOK. 
f. Pí Jochcová – měl by se řešit vztah ke svozovým společnostem, rozdíly 

v cenách jsou velké a neopodstatněné, např. společné výběrové řízení 
g. P. Šulák – bylo by dobré řešit i bioodpad, Veselíčko má v plánu vybudovat 

kompostárnu a je možné, aby ji využívaly i okolní obce, také by bylo třeba 
řešit rozvoj sběrných dvorů a společné využívání více obcemi 

7. Závěry: 
a. Obce by měly řešit aktivity vedoucí k dodržování zásad Hierarchie nakládání 

s odpady EU a finanční udržitelnosti systému pro obecní rozpočty:  

 snížení ceny za svoz,  

 zvýšení podílu recyklace odpadu minimálně na požadovaných 50% 
(maximální možné snížení objemu zbytkového SKO, který bude třeba 
draze likvidovat), prevence vzniku odpadů, osvěta 

 řešení starých skládek 

 řešení bioodpadu, sběrné dvory pro více obcí 
b. Obce MAS budou postupovat společně při jednáních s krajem – povinnost 

informovat starosty o plánovaných jednáních a o výstupech z proběhlých 
jednání 

c. Obce mají zájem o společné výběrové řízení na svozovou společnost – 
optimalizace nákladů na svoz SKO 

d. Řešení odpadového hospodářství v MAS je prioritní, kancelář MAS téma 
zapracuje do strategie MAS 
 

Zapsal: Hana Nehybová 






