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Vážení spoluobčané,
bez dlouhého úvodu začnu ihned tématem odpady. Vy, kteří poctivě chodíte na veřejná zasedání
městského zastupitelstva, nebo si poté alespoň čtete usnesení v Dubáčku či na vývěskách, jistě víte, že
jsme se několik posledních měsíců zabývali výběrovým řízením na svozovou firmu, která v našem
městě bude od 1.1.2017 zajišťovat svoz a likvidaci odpadů. K tomuto kroku jsme museli přistoupit kvůli
výpovědi, kterou jsme dostali od svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., a kterou jsem
od samého počátku vnímala jako silnou formu nátlaku, neboť jsme se dlouhodobě stavěli proti jejich
neustálým snahám o zdražování poskytovaných služeb. Mimochodem právě některé služby, zejména
pak nepravidelné a permanentně urgované vývozy separátů – především pak skla - jsme zejména
v letních měsících vnímali jako obrovský problém. Jak píši v komentáři usnesení, do výběrového řízení
se nám přihlásili tři společnosti, z nichž „nejnižší“ cenovou nabídku, která byla hlavní posuzovaným
kritériem, nabídla společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Slovo „nejnižší“ je v uvozovkách
zcela záměrně, neboť výše nabídkové ceny dalece předčila naše očekávání. Nárůst roční platby za
poskytované služby by dle předložené nabídky mohl činit až 68 %, což je z mého pohledu zcela
nehorázné. Výpověď ze strany svozové firmy však přišla v nejméně vhodný okamžik. Výpovědní lhůta,
vyplývající ze stávající smlouvy, činila půl roku, což byl čas tak akorát na to, abychom okamžitě začali
s přípravou výběrového řízení, neboť jakákoliv prodleva nebo čas věnovaný hledání jiného řešení by
znamenaly, že od nového roku nebudeme mít tyto služby smluvně zajištěny. To by znamenalo, že by
neměl kdo odpady odvážet, což je pro obec vždy obrovské riziko. Zkrátka a jednoduše řešeno, nebyla
jiná možnost, než vyhlásit výběrové řízení, na jehož konci bylo jasné, že město bylo zahnáno do
pomyslného kouta z jediného důvodu – aby svozová firma dosáhla svého. Smlouva na 7 let bude pro
Dubou přestavovat náklady na odpadové hospodářství ve výši téměř 22 milionů 400 tisíc korun bez
DPH. S tím se však nehodláme spokojit a tak přes nezbytný podpis smlouvy budeme i nadále hledat
způsob, jak tyto náklady co nejvíce snížit. Pomoci nám s tím můžete i vy, občané našeho města, a to
tím, že budete odpady co možná nejvíce třídit, protože každý vytříděný kilogram papíru, plastů, skla,
železa či nápojových kartonů se počítá a čím více vytřídíme, tím více poté dostaneme na odměnách od
autorizované společnosti EKO-KOM a.s. Prostředky od EKO-KOMu alespoň částečně pokryjí jinak
stále se navyšující náklady na odpady. Ráda bych také vyzdvihla, že ačkoliv město na odpady doplácí
stále více peněz, neplánujeme ani pro rok 2017 navyšovat poplatek za sběr, svoz, třídění a likvidaci
odpadů, který vybíráme od našich občanů. Jako jedni z mála tak držíme výši tohoto poplatku
dlouhodobě na stejné výši, a to 450 korun za trvale hlášeného občana nebo rekreační objekt.
Předem vám proto velice děkuji za to, že budete k problematice odpadového hospodářství přistupovat
možná ještě zodpovědněji než dříve.
Téma číslo dva je pokračování prací na městském hřbitově v Dubé. Obě boční části obvodové zdi,
včetně levé spodní stěny u márnice jsou prakticky dostavěny, zbývá jen umístit několik posledních
betonových hlav v místech zděných sloupků. Musím konstatovat, že tyto stavební práce změnily hřbitov
opravdu neuvěřitelným způsobem. V listopadu zde navíc byla realizována první část náhradní výsadby.
K vidění zde je první část středové aleje, která je složena z jeřábů (vysazeno zde prozatím bylo 14 ks) a
dosazeny sem byly také dvě vzrostlé lípy velkolisté. S další výsadbou budeme pokračovat na jaře. Ráda
bych podotkla, že výsadba nové zeleně probíhá dle projektu, který byl zpracován odborníkem, a
k němuž se vyjadřovala památková péče, která si náhradní výsadbu stanovila jako jednu z podmínek při
předešlém kácení. Přeji vám všem poklidný adventní čas a kouzelné Vánoce.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

