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Zápis z jednání 
 

Místo konání Restaurace Uhy 

Datum a čas konání  25. dubna 2019 

16:00 – 17:00 

Účastníci FCC Uhy, s.r.o.  

Libor Luňáček 

Vilém Kvapil 

Jan Lexa, právní zástupce  

 

Obec Uhy 

Vladimír Šimral, starosta 

Václav Dobrovolný 

 

Obec Nelahozeves 

Jakub Brynda, starosta 

Zdeněk Schneider 

Lukáš Rothanzl, právní zástupce 

 

Zapisovatel Jan Lexa 

Program jednání Shrnutí již vyplacených finančních prostředků  

Finanční prostředky na vázaném účtu FCC Uhy 

Proces výplaty 

 

Okomentoval(a): [RHL1]: Prosím o 
kontrolu přítomných. 
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Téma programu 1. Shrnutí již vyplacených finančních prostředků 

Diskuse  

Zástupce FCC Uhy v rámci úvodu jednání shrnul, že na základě rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje ze dne 6.12.2018, čj. 158518/2018/KUSK  již bylo ze strany FCC Uhy vyplaceno 

za období 6/2014 až 3/2016: 

 Obci Nelahozeves částka 42.250.312,53 Kč; 

 Obci Uhy částka 18.266.770,38 Kč. 

 

Zástupci obce Nelahozeves souhlasí, že výše uvedená částka již byla obci vyplacena.  

Zástupci obce Uhy souhlasí, že výše uvedená částka již byla obci vyplacena.  

 

 

Závěry 

FCC Uhy i obce Uhy a Nelahozeves se shodují, že částky poplatků za skládkování za období 

6/2014 až 3/2016 již byly obcím vyplaceny. 

  

 

Téma programu 2. Finanční prostředky na vázaném účtu FCC Uhy 

Diskuse  

Zástupci FCC Uhy informovali o záměru vyplatit obci Uhy i obci Nelahozeves finanční prostředky 

momentálně umístěné na vázaném účtu FCC Uhy za období 04/2016 – 12/2018. Finanční 

prostředky umístěné na vázaném účtu FCC Uhy budou rozděleny dle obcemi předem schváleného 

výpočtu. Poplatky za ukládání odpadů za období 04/2016  – 12/2018 bude FCC Uhy mezi obě obce 

dělit na základě stejných pravidel, ze kterých vycházel Krajský úřad při rozhodování o poplatku za 

období 06/2014 – 03/2016 v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 6.12.2018, čj. 

158518/2018/KUSK. 

 

Dle výpočtu, předem odsouhlaseného zástupci obce Nelahozeves i zástupci obce Uhy náleží za 

období 4/2016 až 12/2018 obcím tyto částky:  

Obci Nelahozeves částka ve výši 99.351.066,36 Kč; 

Obci Uhy částka ve výši 38.050.975,58 Kč; 

FCC Uhy by tak za období 4/2016 až 12/2018 měla vyplatit oběma obcím dohromady částku 

137.402.041,94 Kč. 

 

Zástupci obce Nelahozeves následně prohlásili, že obci Nelahozeves byly vyplaceny přímou 

platbou ze soudní úschovy tyto částky: 

částka 2.122.175,10 Kč za období 11/2014; 

částka 2.164.575,49 Kč za období 12/2014; a 

částka 1.758.579,12 Kč za období 1/2015. 

 

Zástupci obce Uhy dále prohlásili, že obci Uhy byly vyplaceny přímou platbou ze soudní úschovy 
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tyto částky: 

částka 775.637,25 Kč za období 11/2014; 

částka 791.134,27 Kč za období 12/2014; a 

částka 642.746,70 Kč za období 1/2015. 

 

FCC Uhy, obce Uhy a Nelahozeves souhlasí, že za období 4/2016 až 12/2018 bude oběma obcím 

ze strany FCC Uhy vyplacena částka, jež příslušným obcím náleží dle stranami schváleného výpočtu  

ponížená o součet částek vyplacených přímo ze soudní úschovy za měsíce 11/2014 až 1/2015.  

 

Všechny strany souhlasí, že: 

 

Obci Nelahozeves bude ze strany FCC Uhy vyplacena částka ve výši 93.305.736,65 Kč 

odpovídající poplatku za ukládání odpadu za období 4/2016 až 12/2018. 

Obci Uhy bude ze strany FCC Uhy vyplacena částka ve výši 35.841.457,36 Kč odpovídající 

poplatku za ukládání odpadu za období 4/2016 až 12/2018.   

 

Zástupce FCC Uhy následně navrhnul, že úroky přirostlé k  celkové částce za období 4/2016 až 

12/2018 budou rozděleny mezi obce poměrně v závislosti na částkách, které mají být příslušným 

obcím vyplaceny, a to prostřednictvím daru. 

Zástupci obce Nelahozeves i obce Uhy s tímto postupem ohledně úroků souhlasili. 

 

Závěry 

FCC Uhy vyplatí za období 4/2016 až 12/2018 obci Nelahozeves částku ve výši 93.305.736,65 Kč 

a obci Uhy částku ve výši 35.841.457,36 Kč. 

 

 

Téma programu 3. Proces výplaty 

Diskuse  

FCC Uhy navrhla pro proces výplaty finančních prostředků za období 4/2016 až 12/2018 

následující postup: 

 právní zástupce FCC Uhy vypracuje na základě tohoto zápisu dohodu o vypořádání a 

výplatě finančních prostředků z vázaného účtu; 

 obsahem dohody mezi FCC Uhy, obcí Uhy a obcí Nelahozeves bude vypořádání všech 

tří stran ohledně poplatků a jejich výplatě za období 4/2016 až 12/2018 dle výše zmíněného 

a již schváleného výpočtu; 

 starostové obou obcí předloží dohodu ke schválení zastupitelstvům příslušných obcí ; 

 poté, co zastupitelstva obou obcí schválí obsah dohody, bude dohoda podepsána všemi 

třemi stranami; 

 na základě dohody vyplatí FCC Uhy schválené částky. 

 

Obce Uhy a Nelahozeves s navrženým postupem souhlasí.  
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Závěry 

FCC Uhy zašle oběma obcím dohodu o vypořádání a výplatě finančních prostředků z vázaného 

účtu. 

Poté, co zastupitelstva obcí Uhy i Nelahozeves obsah písemné dohody schválí, bude dohoda 

podepsána zástupci obce Uhy, obce Nelahozeves i FCC Uhy a následně budou finanční 

prostředky vyplaceny obcím. 

 

 

 

Účastník Podpis účastníka 

FCC Uhy, s.r.o.  

Libor Luňáček 

Vilém Kvapil 

Jan Lexa, advokátní koncipient 

 

 

Obec Uhy 

Vladimír Šimral, starosta 

Václav Dobrovolný 

 

 

Obec Nelahozeves 

Jakub Brynda, starosta 

Zdeněk Schneider 

Lukáš Rothanzl, advokát 

 

 

 


