
Zápis 

ze schůze Rady dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  1/2022-R 

 

konané dne 27. dubna 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou, 4. patro 

Přítomni: viz. prezenční listina – počet 6 

Omluveni: Martin Havlíček 

Hosté: Ing. Michal Bačovský 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Odpadové hospodářství  
4. Administrativní záležitosti DSO 
5. Různé, diskuze 
6. Závěr 

 
1. Zahájení 

Jednání schůze Rady zahájil v 9.00 hodin Ing. Mrkos, předseda DSO.. Po přivítání všech 
přítomných oznámil zahájení jednání. 

 

2. Schválení programu  

Ing. Ilona Vráblová, manažerka DSO, přivítala přítomné a seznámila je s navrženým 
programem jednání. Vyzvala přítomné k návrhům na doplnění programu. Nikdo 
z přítomných k programu připomínky nevznesl, proto bylo přistoupeno k hlasování o 
programu. 

Návrh usnesení č.01/2022/01-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání schůze Rady č.1/2022-
R 

Hlasování č.1:  pro : 6           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 



3. Odpadové hospodářství 

Předseda DSO přítomné informoval o možnosti zajištění energetického využití části 
směsných komunálních odpadů z členských obcí DSO do ZEVO SAKO Brno, a.s.  Záležitost 
byla předjednána s vedením firmy s tím, že by bylo možné zatím takto využít cca 500-700 
t/rok, tj. 15-20 % směsných odpadů produkovaných obcemi. Do tohoto množství není 
zahrnut odpad města Žďáru. Detailnější podmínky spolupráce je možné projednat na 
společné schůzce v SAKO Brno, termín dle domluvy.  

RNDr. Vrbová nabídla zpracování strategie odpadového hospodářství DSO, rozsah a cena 
jsou v jednání. 

Návrh usnesení č.02/2022/03-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí informace o současném stavu odpadového 
hospodářství a nabídku p.Vrbové na vypracování strategie pro území svazku   

 

4. Administrativní záležitosti 

Přítomní byli seznámeni s průběhem jednání o zřízení účtu, monitoringem trhu ohledně 
účetnictví svazku a zahájením prací na webových stránkách DSO.  

 

5. Různé, diskuze 

Ing. Michal Bačovský přednesl situaci ceny plynu na trhu, chování dodavatele plynu a smluvní 
podmínky. Na dopis ohledně zvýšení ceny za komoditu se Rada dohodla, že obecně odpoví 
Ing. Mrkos za všechny zainteresované. Se zvyšováním ceny souhlasit nebude. 

Ing. Bačovský dále hovořil o obnovitelných zdrojích energie, jejich přednostech i 
nedostatcích. Diskutovalo se o tepelných čerpadlech, větrných elektrárnách, fotovoltaice 
apod. 

 

6. Závěr 

Na závěr předseda DSO poděkoval všem přítomným za účast, Ing. Bačovskému za informace 
a schůzi Rady DSO Mikroregion Žďársko ukončil v 10.10 hodin.   

                                                                  

Předseda: Ing. Martin Mrkos  

Místopředseda: MVDr. Zdeněk Křivánek 

Zapsala:  Ing. Ilona Vráblová                


