Kontrolní výbor zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves

Kontrola 3/2012

ZÁPIS
z 10. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
uskutečněného ve dnech 22. a 25.5.2012
Přítomni:

Ing. Radek Vaněk
Ing. Pavel Zugar
Jaroslav Kučera (pouze 22.5.2012)
Martina Imrichová (pouze 22.5.2012)
Ing. Jana Krutáková (pouze 25.5.2012)

Program:
1. Situace na Sběrném středisku odpadů Moravská Nová Ves.
Kontrolní výbor byl dne 17.5.2012 požádán ředitelem Služby, p.o. o co nejrychlejší spolupráci na
řešení situace vzniklé na Sběrném středisku odpadů Moravská Nová Ves.
Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v úterý 22.5.2012 v 9.00 hodin v prostoru úřadu městyse
za účasti ředitele a účetní Služby, p.o.
Úvodem byli členové kontrolního výboru seznámeni s jednotlivými body, které mají být předmětem
kontroly:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Faresin – majitel nebo provozovatel.
Převod majetku od DSO.
Kompostárna – kolaudace.
Kompostárna – stroje tak, aby splňovala životní prostředí.
Sběrný dvůr – katastr.
Definice kompostárny, ne skládkování.

Kontrolní výbor během svého zasedání zjistil následující skutečnosti:
ad 1) Přestože byl kolový nakladač Faresin převzat v roce 2009 starostkou městyse do provozu,
musí být dle podmínek získané dotace po dobu 5-ti let v majetku DSO Čistý Jihovýchod (dále jen
DSO).
Usnesení KV 9/2012
Kontrolní výbor doporučuje požádat Dopravní inspektorát PČR o změnu v technickém průkazu
a zapsat Služby, p.o. jako provozovatele vozidla.
Hlasování:

2 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

ad 2) Převod majetku, tedy vybudovaného sběrného střediska odpadů, kompostárny a veškerého
příslušenství, skutečně není řešen stávající smlouvou o partnerství ze dne 29.6.2010. Vedení DSO
o této skutečnosti ví a připravuje dodatek ke smlouvě o partnerství tak, aby byl i tento majetkový
bod řádně smluvně ošetřen.
ad 3) Na stavbu Sběrného střediska odpadů a kompostárny nebylo – se souhlasem Stavebního
úřadu v Břeclavi – vydáno stavební povolení. Stavební úřad doporučil a vydal souhlas se změnou
využití území (spis MUBR 66664/2007 ze dne 15.10.2007). Po dokončení stavby tedy nebylo
nutné absolvovat kolaudační řízení, protože nebylo vydáno stavební povolení.
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Městys Moravská Nová Ves však získal Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů
„Kompostárna Moravská Nová Ves“ s umístěním provozovny a s provozním řádem, který byl vydán
Krajským úřadem JMK dne 28.1.2010 pod číslem jednacím JMK 171020/2009.
ad 4) Dokument „Provozní řád Kompostárna Moravská Nová Ves“, který zpracoval Ing. Vašíček
v prosinci 2009, je nedílnou součástí souhlasu k provozování kompostárny vydaného KÚ JMK
Tento provozní řád jednoznačně specifikuje kompostárnu včetně strojních součástí.
Podle tohoto provozního řádu součástí zařízení kompostárny jsou:
 drtič Pezzolato, určený k úpravě bioodpadů,
 nakladač Faresin, určený k překopávce a manipulaci s odpady i komposty,
 technické vybavení sběrného dvora - váha, vrátnice, oplocení, přípojka vody a elektroinstalace.
Ke kritizované skutečnosti, že mezi zařízením kompostárny chybí kompostovací linka Strafyt,
kontrolní výbor konstatuje:
 o lince Strafyt se uvažovalo v počáteční fázi projektu - objevuje se v komunikaci během
probíhajícího řízení o územním rozhodnutí v roce 2007
 jednalo se o zakoupení 2 linek Strafyt pro 2 největší sběrné dvory v Moravské Nové Vsi a ve
Velkých Pavlovicích
 během vytváření projektové dokumentace (a ještě před přidělením dotace z operačního
programu Životní prostředí) byla provedena změna; vypuštěním linky Strafyt bylo původně
zamýšlené zařízení jasně specifikováno dle Zákona o odpadech na systém komunitního
kompostování; dva hlavní důvody pro vypuštění linky Strafyt z projektu – v době rozhodnutí
byla linka stále pouze ve fázi prototypu a vyšší finanční náročnost (která by vedla
k významnému navýšení doplatku městyse za realizaci).
Usnesení KV 10/2012
Kontrolní výbor konstatuje, že linka Strafyt nechybí, ale vůbec nebyla součástí projektu. Toto
vyplývá z předložené projektové dokumentace, která byla zpracována v září 2008 autorem
EKOINPROS spol. s r.o., Svitavská 576/46, Brno.
Hlasování:

2 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

ad 5) Kontrolní výbor nemá jasný názor, zda-li je nedostatkem či nikoliv, že do této doby Sběrné
středisko odpadů v Moravské Nové Vsi není zapsáno v katastru nemovitostí.
Usnesení KV 11/2012
Kontrolní výbor vyzývá starostu městyse a ředitele Služby, p.o., aby neprodleně zahájili potřebné
kroky vedoucí k zápisu Sběrného střediska odpadů v Moravské Nové Vsi do katastru nemovitostí
v případě, že to je – podle jejich názoru, který je podložen právním vzděláním – nutné, výhodné
nebo jen bezpečné.
Hlasování:

2 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

ad 6) Jasný postup komunitního kompostování, který je pro městys jako provozovatele
kompostárny závazný, je popsán v Provozním řádu. Tento provozní řád je nedílnou součástí
rozhodnutí KÚ JMK, kterým byl udělen souhlas Městysu Moravské Nové Vsi k provozování
kompostárny.
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Usnesení KV 12/2012
Kontrolní výbor upozorňuje starostu městyse, že souhlas s provozováním kompostárny byl vydán
Městysu Moravská Nová Ves, a to na dobu určitou do 31.1.2015. Po uplynutí této doby bude nutné
požádat o prodloužení souhlasu na další období dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Tento souhlas bude vydán, pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování
skládky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
Hlasování:

2 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

Usnesení KV 13/2012
Kontrolní výbor vyzývá starostu městyse, aby zajistil dodržování provozního řádu SSO včetně
kompostárny tak, aby byly plněny podmínky dotace.
Hlasování:

2 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno 25.5.2012 ve 23.00 hodin.
V Moravské Nové Vsi dne 8.6.2012

Mgr. Bc. Marek Košut, starosta

Ing. Pavel Zugar, předseda kontrolního výboru

Ing. Radek Vaněk, člen kontrolního výboru
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