SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o.
Klášter Hradiště nad Jizerou č.p.2
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

Výroční zpráva za rok 2019
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn

„Vaše odpady, naše starost!“
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1.

Základní identifikační údaje

Sídlo společnosti SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. - Klášter Hradiště nad Jizerou č.p. 2, 294 15
IČO:
27238695
DIČ:
CZ27238695
Zakladatel: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, majetkový podíl 100%
Zápis do obchodního rejstříku bylo proveden dne 20.5.2005, vedeného Městských soudem v Praze
oddíl C, vložka 106787.
Zahájení činnosti: 1.2.2007
Hlavní předmět podnikání:
Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných )
Další předměty podnikání:
Provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody
Poskytování technických služeb
Velkoobchod a maloobchod
Kontakty:
Telefon:
728 625 938
326 771 159
e-mail:
skladka.klaster@seznam.cz

Statutární zástupci:
Jiří Navrátil, Josef Šverma, Lenka Kovářová
Odpadový hospodář:
Ing. Jaroslava Soukupová
Působnost valné hromady vykonává jediný společník – Zastupitelstvo obce Klášter Hradiště n/J

2.Ekonomická část
Výše základního jmění je 200 000,- Kč.
Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění jiných podniků.
1. Dlouhodobý investiční majetek vlastní společnost v hodnotě 10 436 203,84 Kč.
2. Cenné papíry a majetkové účty společnosti nevlastní.
3. Společnost tvoří zákonnou rezervu pro následnou rekultivaci skládky, finanční prostředky jsou
odváděny na vázaný účet, který je možné otevřít pouze v případě provádění rekultivace. K
31.12.2019 byl zůstatek na tomto účtu 1 081 906,87 Kč.
4. Společnost odvádí Obci Klášter Hradiště nad Jizerou poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb. . Za
rok 2019 bylo obci převedeno celkem 1 459 957,00 Kč.
5. Běžný účet k 31.12. 2019: 242 741,77 Kč.
6. Účet stočné: 215 366,08 Kč
7. Pokladna k 31.12. 2019: 23 489,96 Kč
8. Pokladna stočné k 31.12.2019: 9 547,00 Kč
9. V cizí měně nebyly provedeny žádné transakce.

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát
1. Firma nemá žádné dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky splatné k 31.12.2019 činí
288 008,48 Kč
2. Firma má krátkodobé závazky splatné k 31.12.2019 činí 14 271,52 Kč
Závazky vůči státu nemá firma žádné.
3. Výnosy z běžné činnosti jsou převážně tržby za uložení odpadu na skládku od smluvních
partnerů a za stočné.

Společnost existuje jako samostatná společnost s r.o., konsolidovanou uzávěrku neprovádí.
K 31.12.2019 byly ve společnosti zaměstnáni 2 pracovníci na hlavní pracovní poměr, 3 na dohodu
o pracovní činnosti.
V průběhu roku 2019 pracovalo pro společnost 10 pracovníků na základě dohody o provedení
práce.

3.Informace o společnosti.
Zpráva o provozu zařízení ,, skládka Klášter Hradiště nad Jizerou ( skupina S – ostatní odpady )“,
provozovatel SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o..
3.1 Monitoring
3.2 Množství a druhy uložení odpadu, způsob nakládání
3.3 Průsakové vody, přečerpání, odvoz na ČOV
3.4 Stanoviště komunitního kompostování
3.5 Různé
3.1 Monitoring
3.1.1 Denní monitoring je prováděn pracovníkem skládky – obsluhou skládky a zahrnuje:
Kontrolu jímky průsakových vod, kontrolu oplocení. Denně je prováděn záznam o zjištěné
skutečnosti a aktuálních teplotách, povětrnostních podmínkách v provozním deníku a další
sledování dle provozního řádu.
V průběhu roku docházelo opakovaně k poškozování oplocení v areálu skládky – neprodleně
byla prováděna oprava.
3.1.2 Monitoring podzemní vody a jeho vyhodnocení – založeno v kanceláři firmy.
3.1.3 Průzkum výskytu bioplynu – provedeno firmou BIOGAS Brno spol. s.r.o.,
měření proběhlo v 4/2019 a 9/2019 – vyhodnocení založeno v kanceláři firmy
3.2 Množství a druhy ukládání odpadů za rok 2019 v tunách – odpady ukládání B00
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Celkem bylo na skládku uloženo 3 673,52 tun odpadu.
Množství tun použitých na TZS 428,58 tun. Tyto materiály byly použity k překrývání uloženého
odpadu a ke zpevňování dočasných komunikací v tělese skládky.

Materiály použité na TZS podle druhů a způsobu jejich použití:
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3.3 Průsakové vody
Průsakové vody byly v době příznivých klimatických podmínek přečerpány na těleso skládky: 329
m3. Ostatní průsakové vody byly odvezeny na ČOV Mnichovo Hradiště 70m3.

V květnu 2019 byla provedena v souvislosti s přečerpáním skládkové vody vizuální kontrola
konstrukce jímky a jejího těsnícího prvku a vyčištění jímky. Sediment v množství 0,66 t byl uložen
v tělese skládky.
3.4 Stanoviště komunitního kompostování.
Na základě vydání územního souhlasu bylo v roce 2008 vybudováno stanoviště komunitního
kompostování pro potřeby Obce Klášter Hradiště nad Jizerou, které začalo být využíváno v roce
2009. Na stanoviště komunitního kompostování bylo v roce 2019 uloženo ……… t biologicky
rozložitelného odpadu.
3.5 Různé
– Hutnění odpadu se provádí kompaktorem, který je využívám průběžně
– Hutnění odpadu a případné rovnání terénu se provádí buldozerem.
– Dne 12.2.2019 – kolaudace sběrného dvora
– Dne 10.4.2019 a 5.9.2019 firma BIOGAS Brno spol, s.r.o., provedla měření skládkového
plynu.
– Dne 30.4.2019 proběhla kontrola ČIŽP Praha.
– V měsíci květen byla provedena vizuální kontrola konstrukce jímky a jejího těsnícího prvku
– V průběhu roku, bylo provedeno překrývání tělesa skládky materiálem na TZS
– V průběhu roku obsluha skládky prováděla sběr úletů po areálu i mimo areál skládky. Byla
prováděna běžná údržba zařízení areálu skládky

V Klášteře Hradiště nad Jizerou dne 10.3.2020
Sestavil: Radka Marešová
Jednatel společnosti: Jiří Navrátil

