Vážení spoluobčané,
považuji za nutné komentovat situaci s provozovnou České pošty, s.p. v naší obci.
Česká pošta, s.p. se rozhodla zrušit „nerentabilní pobočky“, zejména v menších
obcích a městech. To vše se děje za tiché pomoci státu, ministerstva vnitra a poslanců,
což nechápu, protože Česká pošta, s.p. byla vždy vnímána jako státní podnik služeb.
Domnívám se, že „ztrátové pobočky“ by se jako součást celku daly dotovat ze slušných
výdělků pošt ve velkých městech a tudíž velkou část služeb pro venkov zachovat. Ale
vnitřní ekonomiku České pošty mi nepřísluší komentovat.
Důležité rozhodnutí vlády pro nás bylo, když vláda svým nařízením uložila České
poště, s.p., že v místech, kde chce zrušit provozovny, musí zabezpečit pokračování
poskytování poštovních služeb.
Dlouhou dobu jsme, jako Obec, bojovali za zachování naší pobočky České pošty,
s.p., ale poměrně arogantní jednání ze strany České pošty, s.p., se nám nepodařilo zvrátit.
Nepomohla písemná nesouhlasná stanoviska, nepomohlo ani přizvání zástupců České
pošty, s.p. na jednání Zastupitelstva obce, kde ani hojná účast obyvatel nepomohla v
diskusi přesvědčit kompetentní osoby. Neustále se jednalo o zrušení naší pobočky a
převedení na systém franšízy – PARTNER.
Zástupci pošty nabídli Obci Hluboké Mašůvky, zda by nechtěla služby pošty
provozovat. Podmínky nabídnuté ze strany České pošty, s.p. byly a jsou ekonomicky i
z hlediska nároků na pracovníka(y), nepřijatelné. To si okamžitě každý normálně fungující
ekonomický subjekt spočítá a uvědomí.
V této fázi vstoupila do jednání s Českou poštou, s.p. Jednota, spotřební družstvo,
Moravský Krumlov. Ta se, i za jasně nevýhodných podmínek s Českou poštou, s.p.
dohodla o provozování franšízy a tím podrazila obci nohy, protože umožnila České poště,
s.p. převést poštovní služby na další (soukromý) subjekt a zajistit tak jejich pokračování.
Tím bylo „splněno“ nařízení vlády a já, jako starosta, jsem psal vedení pošty přesně
formulovanou obavu, kterou jsem ve spojení s tímto postupem cítil.
Dopis, který jsem zaslal představitelům pošty, přikládám k tomuto komentáři.
Překvapilo mne, že obavy vyjádřené v tomto dopise představitelům pošty se splnily
tak rychle. Mnohokrát rychleji, než jsem předpokládal. Při předchozích jednáních jsem
požadoval, aby Česká pošta dala do smluv s „franšízanty“ nějaký časový úsek, minimálně
pět let, kdy musí tyto služby zabezpečit. Ze strany pošty mi bylo naznačeno, že jsme
(Obec) třetí a nezúčastněný subjekt, a že nám do dohodnutých podmínek nic není.
Přitom služebna byla roky v budově Obecního úřadu prakticky zdarma a požadovali
jsme jen 7000,- Kč ročně jako příspěvek na energie a údržbu budovy. Žádné nároky ani
speciální požadavky ze strany Pošty jsme neobdrželi. Prostředí bylo, jaké bylo, ale měli
jsme služebnu v místě, s jistou diskrétností a dlouhou tradicí.
Považujeme proto za nehorázné, že Jednota, spotřební družstvo, si již po třech
měsících provozování svého „zištného“ podnikatelského záměru, kterým nás jako obec
částečně podrazila, od kterého si slibovala větší návštěvnost a obraty ve své prodejně, a o
kterém musela od začátku vědět, že je ze strany poskytování poštovních služeb ztrátový,
si zažádala o příspěvek ze strany Obce Hluboké Mašůvky na provoz a zachování těchto
služeb u nás v obci.
Připadá mi to, jako by Jednota s tímto postranním úmyslem nátlaku na Obec ze
strany veřejného mínění, které bude samozřejmě tlačit na zachování poštovních služeb,
do celé této akce šla. Samozřejmě, že Obec Hluboké Mašůvky chce a bude dělat vše pro
zachování poštovních služeb v naší obci. Jen se nám zdá nevhodné a zarážející, jak
rychle, bez jakýchkoliv finančních analýz odpovídajícího účetního období, si Jednota
požádala o finanční podporu. Domníváme se, že si seriózní partner, který by chtěl Obci
„pomoci“, nejdříve otestuje a ekonomicky vyhodnotí minimálně roční provoz a po té, se
seriózními a přesnými čísly, požádá o přiměřenou spoluúčast Obec. Zdůrazňuji
přiměřenou spoluúčast, protože nehodláme sanovat Jednotě špatně zvolený a
vyhodnocený podnikatelský záměr.
S přáním hezkého dne, Váš starosta.

