Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Výroční zpráva za rok 2018
(podle § 21 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

1.

Základní údaje o společnosti

Název:

Skládka Hraničky, spol. s r.o.

Zapsána:

V obchodním rejstříku dne 16. 4.1999, vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 33663

Sídlo společnosti:

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Předmět podnikání:

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

Statutární orgán:

Petr Blaha, DiS. – jednatel společnosti

IČ:
DIČ:
Banka:

25561405
CZ25561405
ČSOB, a.s.
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Bankovní spojení:

154361730/0300
175177510/0300

Vlastník:

Obec Mutěnice (100%)

2.

Změny v orgánech společnosti

Ve vedení společnosti Skládka Hraničky, spol. s r.o. došlo v roce 2018 ke změně v
dozorčí radě. Od 19. prosince 2018 je dozorčí rada pětičlenná.
Předseda dozorčí rady:
Petr Bíza
Členové dozorčí rady:
Ing. František Ilčík
Marek Ištvánek
Marek Zimolka
Bc. Josef Vagunda – Drgáč

3.

Představení společnosti

Společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. byla založena za účelem provozování skládky
tuhého komunálního odpadu v Mutěnicích, nacházející se v lokalitě zvané Hraničky. Původně
skládku (do roku 1999) provozovala obec Mutěnice a sloužila zejména pro ukládání odpadů ze
svazku obcí zvaných Jihovýchod. Největším sídlem tohoto svazku je město Hodonín. Později
po uzavření řady skládek se okruh obcí využívajících skládku v Mutěnicích rozšířil až na
Horňácko, tedy oblast v okolí Velké nad Veličkou.
Postupem času společnost pod svá bedra převzala provozování kanalizace,
přečerpávacích stanic a ČOV v Mutěnicích a tak 1. 1. 2002 vzniklo stř. 02 – ČOV. V roce
2003 vzniklo stř. 03 – Technické služby. Náplní tohoto střediska je provádění technických
služeb obce Mutěnice spočívající v celé škále služeb od údržby zeleně a veřejných prostranství
až po drobné stavební práce. Toto středisko je velmi dobře technicky vybaveno.
V roce 2009 byla zejména díky dotaci ze SFŽP obcí Mutěnice vybudována v areálu
skládky v Hraničkách kompostárna a sběrný dvůr. V roce 2014 bylo dokončeno překladiště
TKO, které rovněž vybudovala obec Mutěnice a i financování tohoto zařízení bylo částečně
pokryto dotacemi. Překladiště bylo vybudováno v souladu s plány odpadového hospodářství
ČR a Jihomoravského kraje, které před skládkování řadí nejen materiálové využití odpadů, ale i
jeho energetické využití. K tomu dochází ve spalovně SAKO v Brně, kam se komunální odpad
z překladiště převáží. Část odpadu tak nekončí na skládce, ale je energeticky využitý ve
spalovně. Provozování všech těchto zařízení bylo rovněž svěřeno společnosti Skládka
Hraničky, spol. s r.o. a rozšířilo tak činnost stř. 01 – Skládka. V roce 2018 tak bylo odvezeno
do spalovny celkem 5.449 tun komunálního odpadu, který by jinak skončil „nevyužit“ na
skládce. V roce 2019 by odvezené množství mělo překročit hranici 6.000 tun, čímž by celkové
množství za 5 let, což je minimální udržitelnost projektu, činilo zhruba 24.000 tun odpadu,
který neskončil ve skládce, ale byl energeticky využit ve spalovně! Zjednodušeně se dá říct, že
díky tomu byla prodloužena životnost skládky o 1 rok.

4.

Personální obsazení
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Skládka Hraničky, spol. s r.o. je personálně dostatečně stabilizovaná a dlouhodobě řeší
pouze jednotlivé změny, z toho ve většině případů z důvodu odchodu zaměstnanců do
starobního důchodu. Ve třech střediscích, které společnost provozuje, je tento, rovněž ustálený
poměr pracovníků:
Středisko 01 – Skládka: 11 stálých zaměstnanců.
Středisko 02 – Kanalizace a ČOV: 3 stálí zaměstnanci.
Středisko 03 – TS: 5 stálých zaměstnanců. Kromě stálých pracovníků nastoupilo
postupně dalších 7 lidí na základě pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Na tři
z nich jsme v rámci projektu veřejně prospěšných prací čerpali dotaci z Úřadu práce v
Hodoníně. Na ostatní pracovníky jsme dotaci z úřadu práce nezískali. Vyjma jednoho
pracovníka byl všem pracovní poměr ukončen 30. 11. 2018.
Průměrný přepočtený stav pracovníků v roce 2017 byl 25.
Vedení společnosti neřešilo v r. 2018 žádný pracovní úraz, pouze jeden případ porušení
pracovní kázně.

5.

Ekonomické výsledky společnosti

Společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o., dosáhla v roce 2018 celkových výnosů ve
výši 36.566 tis. Kč, což je nárůst oproti r. 2017 o 1.936 tis. Kč, tedy téměř o 6 %. Nárůst byl
způsoben vyššími tržbami z prodeje služeb, jejichž podíl na celkových výnosech společnosti se
zvedl na více než 95 %. Za nárůstem je zejména vyšší příjem odpadu na skládku TKO a také
vyšší příjem odpadu na překladiště.
Celkové náklady společnosti v r. 2018 činily 36.306 tis. Kč. I ty se meziročně výrazně
navýšily, konkrétně o 1.900 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položku tvoří ostatní daně a poplatky,
jejichž největší částí je poplatek za uložení odpadu na skládku, který byl ve výši 10.770 tis. Kč.
Ostatní služby činily v roce 2018 8.999 tis. Kč a mzdové náklady poprvé překročily (o 3 tis.
Kč) hranici 7.000 tis. Kč. Zvýšení mezd bylo vyvoláno zvýšením zákonné minimální mzdy
s účinností od 1.1.2018.
Společnost tak dosáhla čistého zisku po zdanění ve výši 260 tis. Kč.

5. 1

Středisko 01 - Skládka

Středisko 01 - Skládka hospodařilo díky tržbám ve výši 28.670 tis. Kč a nákladům ve
výši 28.579 tis. Kč v r. 2018 se ziskem ve výši 91 tis. Kč, tedy srovnatelným ziskem
z minulého roku (pokles zisku o 17 tis. Kč). Největší položkou zůstaly tržby za likvidaci
odpadu na skládce, kde se pozitivně projevil nárůst množství uloženého odpadu na skládce i
zvýšené množství odpadu přijatého na překladiště. U obou položek se jedná o nejvyšší hodnotu
za poslední 4 roky (viz tab. 1 a 2). Z obou ukazatelů vyplývá, že poptávka po likvidaci odpadů
neklesá, naopak i z důvodu výrazného omezení provozu skládky v Kloboukách – Martinicích
vnímáme zvýšený zájem o tuto specifickou službu. I to je jedním z podstatných důvodů
postupného navyšování cen na skládkách, a to nejen na naší. V r. 2018 se podílely tržby za
likvidaci odpadu na skládce na celkových výnosech střediska ve výši 76 %. Oproti roku 2017
se jejich podíl na celkových tržbách ale opět snížil na úkor tržeb za likvidaci odpadu na
překladišti (potažmo ve spalovně SAKO v Brně), které tvořily něco málo přes 16 % celkových
příjmů střediska.
Výnosy střediska ale téměř kopírovaly i jeho náklady. Nejvýrazněji se zvýšila položka
služby, kde došlo k nárůstu oproti předchozímu roku o 818 tis. Kč, tedy téměř o 12 %.
Projevily se zde zvýšené náklady na odvoz odpadu do spalovny SAKO v Brně a také zvýšený
-3-

Skládka Hraničky, spol. s r.o.

nájem skládky z důvodu zvýšeného množství uloženého odpadu na skládku. Díky tomu se o
674 tis. Kč zvedl i poplatek za uložení odpadů na skládku. Příjemcem obou těchto finančních
plnění je stoprocentní vlastník nejen společnosti, ale i pozemku, na kterém se skládka TKO
nachází, tedy obec Mutěnice. Podstatnou složkou nákladů střediska jsou i mzdy, které se
meziročně zvýšily o 169 tis. Kč a činily 3.642 tis. Kč. Hranici 1.000 tis. Kč překročily ještě
nákupy materiálu (1.263 tis. Kč), zákonné sociální pojištění (1.215 tis. Kč) a vytvořené rezervy
na rekultivaci skládky (1.223 tis. Kč). I zvýšení této položky je dáno vyšším návozem odpadu
na skládku v roce 2018.
Tabulka č. 1

Množství odpadů uložených na skládce v letech 2013-2018
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Celkem tun
32.673
32.886
25.924
27.646
27.048
29.007

Tabulka č. 2

Množství odpadů přijatých na překladiště v letech 2015-2018
Rok
2015
2016
2017
2018

5. 2

Celkem tun
2.728
4.135
5.146
5.449

Středisko 02 – Kanalizace a ČOV
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Středisko 02 - ČOV dosáhlo znovu po třech letech kladný hospodářský výsledek ve
výši 168 tis. Kč. Tržby byly ve výši 3.781 tis. Kč a náklady ve výši 3.613 tis. Kč. Jedná se o
nejvyšší zisk střediska v celé jeho historii! Pozitivně se zde projevil zejména nárůst ceny
stočného v r. 2018 a také ukončení soudního sporu s Rybářstvím Hodonín. Nezanedbatelnou
roli zde určitě sehrálo i rozšíření portfolia našich zákazníků, tedy plátců stočného v obci
Mutěnice. Jenom v samotném roce 2018 bylo uzavřeno 26 nových smluv na odvádění
odpadních vod. Díky tomu se tržby za služby, z nichž většinu tvoří tržby za stočné, zvýšily
meziročně o 177 tis. Kč, tedy téměř přesně o tolik, kolik činil zisk střediska. Náklady se totiž
naopak dokonce snížily o 20 tis. Kč. K tomu dopomohla zejména nižší spotřeba energie a také
nižší opravy a služby. Přestože se jednalo o nižší částky v řádu desítek tisíců, v součtu to mělo
na hospodaření střediska podstatný vliv. V porovnání s rokem 2016, kdy byl ukončen zmíněný
soud s Rybářstvím Hodonín, je snížení nákladů ještě markantnější. Rozdíl činí dokonce 186 tis.
Kč ve prospěch loňského roku. Vzhledem k tomu, že ani v roce 2019 nejsou v plánu větší
investice ani opravy majetku, rozhodla se Rada obce Mutěnice, která vykonává funkci jediného
společníka, nenavyšovat na návrh jednatele po vypracování cenové kalkulaci na tento rok cenu
stočného. Zůstává tedy ve stejné výši 27,61 Kč bez DPH jako v r. 2018 (viz tab. č. 3).
Tabulka č. 3

Vývoj ceny stočného (1 m3) v Mutěnicích v letech 2008-2019:
R. 2008-2009:
R. 2010:
R. 2011:
R. 2012:

Kč včetně DPH
24,50
24,73
26,75
27,72

Kč bez DPH
22,48
22,48
24,32
24,32
-5-

Skládka Hraničky, spol. s r.o.

R. 2013:
R. 2014:
R. 2015-2017:
R. 2018-2019:

5. 3

28,09
29,27
30,92

24,43
25,45
26,89
31,75

27,61

Středisko 03 – Technické služby

Středisko 03 - TS hospodařilo v r. 2018 po delší době bez výrazného zisku. Náklady i
výnosy dosáhly výše 4.115 tis. Kč. Oproti minulým letům, kdy zisk přesáhl hranici 100.000 Kč,
byl tentokrát zisk v řádu stokorun. Přestože byly výnosy srovnatelné s minulými dvěma roky,
změnila se jejich struktura. Reakcí na nasycení trhu práce bylo snížení množství pracovníků
přijatých na veřejně prospěšné práce. Oproti přechozím letům to byly v roce 2018 pouze tři
pracovnice, které splňovaly přísnější kritéria Úřadu práce v Hodoníně. Tím pádem se snížila i
výše příspěvku v podobě dotace na mzdu těchto pracovníků. Zmíněný výpadek v příjmech
musel být nahrazen vyšší úhradou obce Mutěnice za údržbu zeleně v obci, čímž se navýšily
naše tržby z prodeje služeb. V nákladech došlo k nárůstu u mzdových nákladů a nákladů za
zdravotní a sociální pojištění z důvodů zvyšování minimální mzdy. Zvýšily se také opravy,
naopak k poklesu došlo u spotřeby materiálu.

5.

Investice a rezervy

Společnost v roce 2018 neprováděla žádné větší nákupy a investice. Největší investicí
tak byl nákup pozemku s objektem obchodu na tržnici v Mutěnicích v dražbě Finančního úřadu
v Brně v hodnotě 300.000,- Kč a nákup malotraktoru AGT 850T k údržbě obecních
komunikací a zeleně v hodnotě 150.000,- Kč. V r. 2018 nebyly uvolněny žádné prostředky z
účtu rekultivace skládky na rekultivaci samotnou nebo na její údržbu. I proto se zůstatek na
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bankovním vázaném účtu rekultivace zvýšil díky nově vytvořené rezervě meziročně o 1.920 tis.
Kč na 34.174.585,- Kč. Na bankovních účtech měla společnost zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši
931.726,- Kč (společný účet skládky a TS) a 212.098,- Kč (účet ČOV).

6.

Pohledávky a závazky

Vedení společnosti ve spolupráci s ekonomickým úsekem klade důraz na správu
pohledávek a závazků, a to zejména na jejich úhradu v termínu splatnosti. Díky zajištění
dostatečného množství finančních prostředků společnost plnila i v r. 2018 řádně a včas své
závazky vůči orgánům státní správy, zdravotním pojišťovnám, zaměstnancům i dodavatelům.
Jediné závazky po splatnosti vůči dodavatelům byly opět pouze vůči obci Mutěnice. Výše
těchto závazků byla 2.085.788,- Kč. Pohledávky za odběrateli po splatnosti do 90 dnů činily k
31. 12. 2018 186.429,- Kč. Lhůtu 90 dní přesáhly závazky ve výši 108.968,- Kč, po splatnosti
od 90 do 180 dní byly závazky ve výši 76.367,- Kč a po splatnosti nad 180 dní 3.703,- Kč.
Společnost v současnosti nečerpá žádný úvěr ani finanční výpomoc ani nesplácí žádný leasing.

7.

Výhled a plány

Nejdůležitější okamžik pro rozvoj společnosti v roce 2019 nastal ještě na konci
minulého roku, kdy bylo majitelem pozemku a skládky obcí Mutěnice zahájeno rozšíření 2.
etapy skládky TKO. Bez této události by společnost musela do budoucna výrazně omezit
příjem odpadu na skládku a tím by došlo k výraznému snížení výnosů. Naštěstí se tato akce,
kterou se zhotovitel zavázal ukončit do 1. poloviny roku 2019, odstartovala a společnost tak i
nadále může plnit potřeby, které jsou uvedeny i v samotném názvu společnosti, tedy
provozovat skládku odpadů. Prozatím alespoň do roku 2023. Od následujícího roku mělo
původně dojít k velkému omezení skládkování odpadů, což je ale zřejmě nakonec v roce 2024
nestane. Má to svou velkou logiku, jelikož pořád registrujeme vysokou poptávku po likvidaci
odpadů a zatím chybí dostatečná kapacita pro alternativní zpracování odpadů, zejména
v oblasti plastů. I proto jsme rádi, že svým partnerům můžeme nabídnout i jinou formu
likvidace odpadů, tedy díky překladišti likvidaci komunálních odpadů ve spalovně SAKO
v Brně. Jinak nevyužitelný odpad je tak energeticky využitý, což je přesně v souladu s plány
odpadového hospodářství ČR, Jihomoravského kraje, ale i obce Mutěnice.
V roce 2019 je očekáváno kladné hospodaření všech tří středisek. Rada obce Mutěnice,
vykonávající funkci jediného společníka schválila pro rok 2019 ekonomický plán na rok 2019
s výnosy ve výši 36.095 tis. Kč a hrubým ziskem 220 tis. Kč. Největší plánovanou investicí je
pořízení univerzálního stroje na úklid veřejného prostranství v zimě i v létě. Výše investice
nepřesáhne hranici dvou milionů Kč. V nákladech společnosti jsou zahrnuty i zvýšené mzdové
náklady, které se s účinností od 1.1.2019 znovu plošně navýšily
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