
Již 15 let spolupráce obcí – akcionářů Hantály a.s. ! 

 

Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod  byl založen z iniciativy starosty 

města Velké Pavlovice Ing. Pavla Procházky, starostky městyse Moravská 

Nová Ves Ing. Jany Krutákové a ředitele a.s. Hantály Stanislava Grůzy  dne 

21.8.2007 jako účelový svazek obcí, s cílem společně postupovat při řešení problematiky životního 

prostředí na Břeclavsku, zejména pak v oblasti likvidace a nakládání s komunálním odpadem. 

Zakládajícími členy byly tyto obce: Bořetice, Hlohovec, Horní Bojanovice, Hrušky, Ladná, Lanžhot, 

Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nikolčice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, 

Valtice, Velké Pavlovice, Vrbice a Zaječí. V průběhu několika měsíců pak přistupovaly další.     

Členskou základnu dobrovolného svazku dnes tvoří 27 obcí – akcionářů a.s. Hantály. 

Obce se rozhodly využít dotačních možností, zejména pak Operačního programu Životní prostředí, 

k modernizaci nakládání s odpady nejen v jednotlivých obcích, ale i v a.s. Hantály.  Dohodly se na 

způsobu financování jednotlivých projektů, který stále dodržují. Povinná spoluúčast k projektu je 

hrazena a.s. Hantály v případě, že předmět podpory bude provozovat akciová společnost a v případě, 

kdy budou do projektu zapojeny pouze obce – sběrné dvory, pak spoluúčast hradí obce.  

Vrcholným orgánem svazku je členská schůze, která se schází ke svému jednání minimálně dvakrát do 

roka, výkonným orgánem je pak pětičlenný výbor, který se schází dle potřeby. Členové výboru se volí 

v souladu se stanovami vždy na členské schůzi po komunálních volbách. Dále pro svazek pracuje 

účetní a manažer svazku. 

Obce využily hned I.výzvu z OPŽP a již 26.10.2007 byla podána žádost o financování 10ti sběrných 

dvorů v obcích Hrušky, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, 

Velké Pavlovice, Vrbice a Zaječí, samostatný projekt pak podaly obce Bořetice a Lednice. Druhé výzvy 

úspěšně využily ve společném projektu obce Starovičky, Horní Bojanovice, Nikolčice a Valtice, 

úspěšná byla i obec Hlohovec se samostatným projektem.  

Dále následoval projekt kompostárny, nákup nádob na svoz bioodpadu, nákup svozového vozidla, 

stroje na kompostárnu a další projekty – viz. tabulka. 

V poslední době byly realizovány projekty RE-USE center v Hustopečích, Podivíně, Starovicích a na 

Vrbici  a zpracování Adaptační strategie Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod na změny klimatu 

financována z Norských fondů. 

V současné době je možné čerpat finanční prostředky na modernizaci sběrných dvorů, na evidenční 

systémy svou odpadů, na vybudování překladiště či zařízení na další nakládání s odpady. Svazek však 

může využít i jiné dotační možnosti, které financují projekty v oblasti životního prostředí. O tom však 

už rozhodne nejen nové vedení svazku, ale i nové vedení a.s. Hantály. 

Závěrem mohu říci, že svazek splnil své dosavadní cíle a i nadále může být partnerem pro obce a a.s. 

Hantály při realizaci společných projektů v oblasti životního prostředí, zejména pak v odpadovém 

hospodářství.                                                                         

Ve Velkých Pavlovicích 23.11.2022                                             Ing. Jana Krutáková, v.r. 



  

PŘEHLED PROJEKTŮ A ZÍSKANÝCH FINANČNÍCH PROST5EDKŮ 2008 - 2021 

Investice investor/příjemce dotace náklady celkem účast a.s.nebo obcí dotace 

14 sběrných dvorů 14 obcí/ DSO ČJV 111 850 573 16 654 548 95 196 025 

kompostárna Hantály/ DSO ČJV 37 889 648 4 260 939 33 628 709 

nádoby BRKO/9945 ks Hantály/DSO ČJV 7 915 864 3 179 876 4 735 988 

200 ks nádob na kovy Hantály/DSO ČJV 1 727 590 141 663 1 585 927 

rychloběžný drtič Hantály/DSO ČJV 9 072 580 4 567 580 4 505 000 

RE – USE centrum 4 obce/ DSO ČJV 1 423 202 330 195 1 093 007 

Adaptační startegie – 
Norské fondy 11 obcí/DSO ČJV 562 000 56 200 505 800 

celkem   170 441 457 29 191 001 141 250 456 

  
 

 

 


