Volejte místostarostovi
Teprve až díky listopadovému vydání Harrachovského zpravodaje se naše veřejnost a společně s ní
opoziční zastupitelé mohli dozvědět, kým a jakou formou bude prováděna zimní údržba
v Harrachově. A také, že hlavní odpovědnou osobou za tuto činnost bude místostarosta města
Oldřich Jakubec.
V radničním periodiku a následně (až 16.11.2012!!) zveřejněném zápise dvou rad (17. a 23.10.2012
http://www.harrachov.cz/mesto/doku/rm17-1012.pdf) jsme se mj. dočetli, že do výběrového řízení
na zimní údržbu místních komunikací pro sezonu 2012/2013 v září vyhlášeného se přihlásil pouze
jediný uchazeč, kterým byla akciová společnost AVE Harrachov. Tím ovšem dle současně platné
legislativy se onen tendr musel zrušit. V čase nastávající zimy pak městu zbývala jediná možnost, a to
uzavřít smlouvu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky. Jediným osloveným
subjektem ze strany radnice byla výše zmiňovaná společnost AVE Harrachov. Ta nabídku ke smlouvě
přijala. Zimní údržba městských komunikací tak bude touto firmou prováděna od 1.11.2012 do
15.4.2013. Takto učiněné rozhodnutí radnice lze jenom kvitovat, neboť společnost AVE Harrachov
dlouhodobě disponuje kvalitní technikou pro zimní údržbu komunikací. Rozhodně ne autojeřábem či
bagry různorodé jakosti nejmenovaných soukromníků, které jsme v minulé zimní sezoně tu a tam
z rozhodnutí radnice měli možnost také vidět.
Rada města také určila osobu zodpovědnou v této věci, tím bude místostarosta města Oldřich
Jakubec. Na toho se dle Harrachovského zpravodaje můžou přímo obracet občané v případě potíží. A
těch dle preferované politiky „Bílého Harrachova“ může být opravdu nemálo. Protože v radničním
periodiku nebyl zveřejněn žádný kontakt na harrachovského místostarostu Jakubce, činí tak portál
opozičních zastupitelů. Jde o číslo 725 071 081, jedná se o služební mobilní telefon pana
místostarosty, jehož provoz je hrazen z veřejných prostředků. V případě jeho nepřítomnosti Rada
města určila jeho zástupcem Ladislava Kyncla (jeho telefon 602 105 199, jde o soukromé číslo pana
radního, které je však uvedeno jako kontaktní na stránkách městského úřadu). Právě tito dva konšelé
budou nést veškerou odpovědnost za rozsah a kvalitu zimní údržby městských komunikací
Harrachova. Došlo totiž ke zrušení dispečinku, a tedy výše uvedení pánové jsou tak prakticky jediné
osoby v našem městě, které budou dnem a nocí rozhodovat, kde a kdy se bude provádět zimní
údržba v Harrachově. Neboli budou to oni, kdo dá pokyn silničářům z AVE, aby se vyjelo protahovat.
Takže v případě, že bude někdo z občanů mít pocit neodkladného provedení zimní údržby daného
úseku místní komunikace. Nesmí spoléhat na to, že za něj někdo rozhodne, ale musí okamžitě (dnem
i nocí) volat na výše uvedená čísla a vyzývat je k provedení zimní údržby.
V návaznosti
na
článek
našeho
portálu
„Zimní
údržba
s otazníkem
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1351355603_1351288800.pdf “ ještě připomeňme, že
v čase prvního výraznějšího spadu sněhu o víkendu 27.-28.10.2012 nemělo město smluvně
uzavřeného vykonavatele zimní údržby komunikací. Smlouva s předchozím subjektem (ADOS CZ –
AVE Harrachov) totiž skončila s příchodem jara a radnici trvalo skoro půl roku, než se rozhoupala
k vypsání výběrového řízení na danou službu, jež však nakonec muselo být zrušeno. Úsměvně
tragikomickým varováním je i skutečnost, že ještě na konci měsíce října 2012 si někteří z radních
mylně mysleli, že v dubnu 2012 skončená smlouva o zimní údržbě uzavřená za minulého vedení stále
ještě platí.
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