
Zápis 

ze Členské schůze dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  2/2022 

 

konané dne 29. června 2022 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou 

Přítomni: viz. prezenční listina (20 členů) 

Hosté: Ing. Michal Bačovský 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Administrativní záležitosti 
4. Odpadové hospodářství  
5. Rozpočet a financování svazku 
6. Úspory energií a jak na ně 
7. Různé, diskuse 
8. Závěr  

 
1. Zahájení 

Jednání členské schůze zahájil v 15.40 hodin předseda DSO Ing. Mrkos. Po přivítání všech 
přítomných oznámil zahájení jednání členské schůze. 

 

2. Schválení programu  

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.02/2022/01 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání členské 
schůze č.2/2022 

Hlasování č.1:  pro 20           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 



 

3. Administrativní záležitosti 

Předseda za ověřovatele zápisu navrhnul  p. Havlíčka a Mgr. Žáka, za zapisovatelku 
manažerku svazku. 

Návrh usnesení č.02/2022/02 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko  schvaluje navržené ověřovatelé zápisu p. 
Havlíčka a Mgr. Žáka, za zapisovatelku Ing. Vráblovou 

Hlasování č.2:   pro 20          proti: 0            zdržel se: 0              Usnesení bylo přijato 

 

4. Odpadové hospodářství 

Předseda svazku informoval o problematice odpadového hospodářství, o legislativě, o 
povinnostech obcí, o návštěvě některých členů Rady DSO ve spalovně (SAKO  Brno), o 
dlouhodobém záměru města řešit situaci likvidace odpadů ve městě. 

Přítomné seznámil s rozhodnutím Rady DSO o pořízení Strategie odpadového hospodářství a 
o ukončeném poptávkovém řízení na zpracovatele této strategie. Ze 3 odevzdaných nabídek 
Rada DSO vybrala nejvhodnější, vítězná nabídka byla s nejnižší cenou 217 001 Kč od RNDr. 
Vrbové. 

Na dotaz co bude strategie obsahovat, promítl přítomným nabídku na projektoru a doplnil 
komentářem.  

Proběhla diskuze k tomuto tématu. 

Návrh usnesení č.02/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí zadání vypracování Strategie 
odpadového hospodářství vítěznému uchazeči a uzavření smlouvy s RNDr. Vrbovou.   

 

 

5. Rozpočet a financování svazku 

Přítomní byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Mikroregionu Žďársko na rok 2022, který 
byl schválen Radou DSO a rozeslán všem členům svazku k uveřejnění na úředních deskách 
všech členských obcí. 

Přítomní k návrhu rozpočtu neměli připomínky. Manažerka upozornila na nutnost uveřejnění 
schváleného rozpočtu na úředních deskách všech členů svazku.  

 



 

Návrh usnesení č.02/2022/04 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje Rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 
2022 v předloženém znění 

Hlasování č.3:  pro 20           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

Financování svazku 

Předseda přítomné seznámil s návrhem na financování Strategie odpadového hospodářství: 

Město Žďár nad Sázavou :  50 000 Kč 

členské obce:   4 772 Kč  - výpočet (217 001 Kč – 50 000 Kč) / 35 obcí 

Všichni přítomní s návrhem souhlasili.  

Peníze členové DSO převedou na účet Mikroregionu Žďársko a faktura bude RNDr. Vrbové 
proplacena přímo z účtu svazku. 

Návrh usnesení č.02/2022/05 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje poplatek ve výši 4 772 Kč za každou 
členskou obec, jako podíl na financování Strategie odpadového hospodářství, kromě města 
Žďáru nad Sázavou. Město Žďár n .S.  uhradí poplatek ve výši 50 000 Kč.. Poplatky budou 
převedeny na účet Mikroregionu Žďársko, č.ú. 247408702/0600. 

Hlasování č.4:     pro:  19           proti: 0           zdržel se: 1             Usnesení bylo přijato 

 

Manažerka přítomné informovala, že ze vstupních poplatků členských obcí budou uhrazeny 
faktury za účetní program, webové stránky a vše, co s jejich fungováním souvisí, pořízení 
razítka a nutných výdajů. 

Dále předseda přednesl návrh financování svazku na rok 2023. 

Návrh usnesení č.02/2022/06 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí financování nutných výdajů pro 
fungování Mikroregionu Žďársko a návrh financování pro rok 2023.   

 

6. Úspory energií a jak na ně 

Hostem byl Ing. Michal Bačovský, energetik městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, který 
informoval o cenách energií, jejich růstu a možnostech úspor. Upozornil na možné dotace 



pro fyzické osoby z Fondu Vysočiny a pro veřejný sektor ze Státního fondu životního 
prostředí. 

No toto téma se rozpoutala diskuze. 

 Největšími odběrateli energií ve větších obcích jsou školská zařízení, rostoucí ceny zatěžují 
rozpočty obcí.  

 

7. Různé, diskuze 

Diskuze probíhala na téma úspor energií, možnostech dotací pro novostavby veřejných 
budov, nepředvídatelnosti cen v budoucnu apod. 

 

8. Závěr 

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast, p. Bačovskému za přednášku, a 
jednání Členské schůze DSO Mikroregion Žďársko ukončil v 16.55 hodin.                                                                            

        

Přílohy: 

1. Nabídka RNDr. Vrbové 
2. Schválený rozpočet 

 

 

Předseda: Ing. Mrkos                  

    

                                                                                      

Zapsala:  Ing. Ilona Vráblová                                   Zápis ověřil: p. Havlíček 

                                                                                 

                                                                                                       Mgr. Žák 
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Strategie rozvoje odpadového hospodářství   

Mikroregionu Žďársko 
 

Nabídka 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zadavatel:    Mikroregion Žďársko 
Sídlo:      
IČO:     
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:   
 
 
 
předkladatel:  RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 
Adresa:   Javorová 200, Psáry – Dolní Jirčany, 252 44 
IČO:    68588879 
DIČ:    CZ6762191139 
Osoba oprávněná  
jednat za účastníka: RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 
Bank. spojení:  ČS, a.s. Praha 4, č.ú. 390163349/0800   
Kontaktní e-mail:  martina.vrbova@volny.cz 
Tel.:     +420 602 647 833  
 
 
 
 
V Psárech, dne 31. 3. 2022 
 

 

 

 

 

mailto:martina.vrbova@volny.cz
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1. ÚVOD 

Nabídka je zpracována na základě jednání se členy Mikroregionu Žďársko (dále Mikroregion) 

a předsednictvem Mikroregionu. Předmětem nabídky je zpracování studie, která by na základě 

podrobné analýzy hospodaření s odpady v jednotlivých členských obcích navrhla strategii 

dalšího rozvoje odpadového hospodářství s ohledem na zákonné povinnosti a předpokládaný 

vývoj nakládání s odpady v podmínkách evropského oběhového hospodářství. Součástí je 

také nabídka na možnost spolupráce při přípravě a realizaci navržených opatření v oblasti 
odpadového hospodářství.    
Hlavní cíle studie jsou následující:  

• Zhodnocení stavu odpadového hospodářství členských obcí mikroregionu pro jednotlivé 
materiálové toky produkovaných odpadů z pohledu technicko-organizačního řešení a 
ekonomické náročnosti pro obce a s ohledem na povinnosti dle zákona o odpadech. 

• Vymezení prioritních oblastí, návrh opatření a nástrojů pro jednotlivé oblasti odpadového 
hospodářství včetně harmonogramu jejich realizace.  

 

Nabídka je určená k diskuzi, uvedený rozsah studie obsahuje standardní řešení, které lze po 

vzájemné dohodě rozšířit nebo omezit. Lze se také zaměřit na některé vybrané prioritní oblasti 

a celou strategii řešit postupně. Na zpracované dílčí analýzy může navazovat realizace 

některých přijatých opatření.     

 

2. OBSAH STUDIE 

Studie je skládá z analytické a návrhové části. V analytické části je nutné zhodnotit stav 
systémů odpadového hospodářství v jednotlivých obcích Mikroregionu. Mikroregion má 

v současné době 36 členských obcí (cca 40 tis. obyvatel). Město Žďár nad Sázavou má 

zpracovanou vlastní aktuální strategii OH (r. 2021), která počítá s rozvojem spolupráce 

s obcemi Mikroregionu. Ve všech obcích bude nutné provést šetření ke zjištění stavu OH, za 

město bude nutné doplnit údaje o produkci a nakládání s odpady za rok 2021. V následujícím 

textu je uveden rozsah informací, které jsou zjišťovány v Analytické části. Některé části dat a 

informací jsou nutné pro všechny dílčí oblasti OH (základní údaje), další údaje jsou vztaženy 

ke konkrétním oblastech a lze je řešit postupně (specifické údaje).  

       

2.1 Analytická část  

Základní údaje 

• Charakteristika Mikroregionu  
• Základní charakteristika území  
• Právní rámec pro OH (základní povinnosti dle zákona o odpadech) 
• Organizace systému OH 

o Právní řešení (obecně závazné vyhlášky, strategické dokumenty) 
o Způsob zajištění služeb v OH, zhodnocení smluv s dodavateli služeb 

• Produkce komunálních a dalších odpadů v obcích  
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o Produkce celkem, v kg/obyvatel,  
• Způsoby nakládání s odpady 

o Zhodnocení míry třídění komunálních odpadů 
o Koncové nakládání pro jednotlivé složky KO a dalších odpadů vznikajících v obcích 

s charakteristikou koncových zařízení, vztahy obcí k těmto zařízením 
o zařízení provozovaná obcemi  

• Zařízení pro nakládání s odpady na území Mikroregionu a jeho okolí 
• Ekonomická analýza odpadového hospodářství obcí v Mikroregionu 

- Vyhodnocení hlavních nákladových položek podle jednotlivých komodit a příjmových 

položek (Kč/celkem, Kč/obyvatel, Kč/t) 
- Porovnání vybraných ukazatelů s velikostní skupinou obcí, krajem, ČR 

 

Specifické údaje 

• Recyklovatelné složky KO (papír, plast, sklo, kovy, textil, oleje atd.)  
o technická vybavenost pro sběr (soustřeďování) odpadů, provozní charakteristiky, 

vlastnictví sběrných prostředků 
o vyhodnocení účinnosti (výtěžnost sběru v kg/obyv./rok, efektivita sběrné sítě, hustota 

sběrné sítě apod.) 
o porovnání s velikostní skupinou obcí, krajem, ČR  

• Bioodpad 
o technická vybavenost, provozní charakteristiky 
o vyhodnocení účinnosti sběru (dle dostupných informací) 

• Směsný komunální odpad 
o technická vybavenost, provozní charakteristiky 

• Objemný odpad 
o technická vybavenost, provozní charakteristiky 

• Nebezpečné odpady 
• Nelegálně odkládané odpady v rámci sběrného systému obcí, černé skládky 
• Zpětný odběr vybraných výrobků na území Mikroregionu 
• Další aktivity v odpadovém hospodářství (zapojení živnostníků, školní sběry, využití jiných 

zařízení a jejich zapojení do systému OH obcí) 
• Aktivity na předcházení vzniku odpadů apod. 
• Spolupráce s obyvatelstvem, informování obyvatel, motivace obyvatel v OH 

 
 

2.2 Návrhová část 
 

Východiska 

• Souhrn zjištění z Analytické části 
o Stanovení prioritních oblastí OH, které je potřeba řešit 

• Podmínky pro prioritní oblasti 
o Právní rámec 
o Možnosti nakládání s odpady, nástroje pro řešení u jednotlivých prioritních oblastí  
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• Doporučení pro změny systému nakládání s odpady v obcích Mikroregionu 
o Technická opatření zejména pro oblasti 

o předcházení vzniku odpadů  
o systému nakládání s využitelnými odpady z odděleného sběru (papír, plast, 

sklo, kovy, nápojový karton, textil, oleje) s cílem zvýšení účinnosti třídění 
o sběru a využití bioodpadů na území obcí Mikroregionu s ohledem na podmínky 

v širším okolí 
o řešení nakládání s SKO a dalšími nerecyklovatelnými odpady, které se 

skládkují dle místních podmínek a podmínek v širším regionu  
o řešení pro ostatní odpady (objemné odpady apod.) 

o Nástroje na zajištění aktivní účasti obyvatel na systému nakládání s odpady  
o návrh principů a obsahu komunikační kampaně 
o možnosti motivace obyvatel v obcích  

o Organizační řešení zajištění nakládání s odpady v obcích Mikroregionu  
o zefektivnění využití služeb odpadových firem 
o posouzení možnosti zajištění části služeb vlastní firmou 
o možnosti společných investic do infrastruktury pro nakládání s odpady 

o Možnosti podpory recyklace a využití odpadů (využití výrobků z recyklátu ve veřejných 

zakázkách pro potřeby obcí, využití kompostů apod.) v oběhovém hospodářství 
 

Pro každou část bude zpracován návrh opatření a doporučených nástrojů. Součástí bude také 

harmonogram k realizaci jednotlivých změn.  

Jednotlivá doporučení a návrhy lze zpracovat postupně s ohledem na priority obcí 

Mikroregionu.   

 

3. HARMONOGRAM 
 

Studie vyžaduje aktivní součinnost ze strany všech členských obcí. Celková doba zpracování 

závisí na časových možnostech obou stran.  

Termíny dílčích výstupů lze stanovit dohodou dle potřeb obcí v Mikroregionu. Uvedené termíny 

jsou jen orientační. Doba závisí na rozsahu řešení. U některých oblastí (témat) může být kratší. 

• Analytická část – 2,5 – 3 měsíce (+ možnost připomínkování a vypořádání připomínek cca 
14 dní) 

• Návrhová část –  2 – 2,5 měsíce (+ možnost připomínkování a vypořádání připomínek cca 
14 dní - měsíc) 

 

Výsledky studie nebo dílčích výstupů budou po dohodě se zadavatelem prezentovány 

členským obcím v Mikroregionu.  
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4. Finanční část nabídky  
 

Nabídnutá cena závisí na rozsahu studie dle potřeb zadavatele (obsah lze rozšířit nebo 

omezit). V případě změny předmětu studie bude cena upravena na základě dohody obou 

smluvních stran.  

Cena za zpracování dílčích částí bude stanovena v závislosti na rozsahu, vždy je ale potřeba 

počítat s tím, že je nutné zpracovat základní informace pro Analytickou část a k nim pak 
vybrané specifické oblasti. 

Terénní šetření v potřebném rozsahu bude provedeno ve spolupráci s pracovníky DSO.     

K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.   

Cena bez DPH 

• Analytická část studie      92 800,-Kč 
           

• Návrhová část studie  
        86 540,-Kč 

• Celkem                179 340,-Kč  
 
Celkem včetně DPH              217 001,-Kč   
   

 

Samostatné konzultační práce, vč. přípravy a podpory realizace opatření: 

Sazba: 580 Kč/hod. (bez DPH) 

Cestovné: 7,6 Kč/km (bez DPH)     

 

 
 

Nabídku zpracovala: 

 

 

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 

 

 

 



Mikroregion Žďársko 

dobrovolný svazek obcí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 14330008 

___________________________________________________________________ 

 

Schválený rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 2022 

 

Příjmy 
Text Návrh rozpočtu v Kč 
Přijaté transfery od obcí 300 000,-  
Celkové příjmy 300 000,-  

 

 

Výdaje 
Text Návrh rozpočtu v Kč 
Běžné výdaje 300 000,-  
Celkové výdaje 300 000,-  

 

Financování – saldo    -      0 Kč                  

 

 

 

 

 

Komentář:    

Příjmy: příspěvky od obcí 

Výdaje: nákup účetního programu vč. instalace, nákup ostatních služeb (strategie, webové 
stránky), osobní výdaje, poštovní služby                 




