Pět let ukázalo, že Pošumavská odpadová je úspěšná společnost
Klatovy - Jednatele společnosti
Pošumavská odpadová Michaela
Skrbka jsme požádali o zhodnocení pětiletého fungování firmy.
Pošumavská odpadová má za
sebou pět let úspěšného fungování. Jak s odstupem času
hodnotíte rozhodnutí měst
Klatovy a Sušice založit společnost a fungovat tímto způsobem?
Hodnotit toto rozhodnutí
lze jednoznačně pozitivně.
Na Klatovsku během pár let
vznikla plnohodnotná odpadová
společnost disponující zázemím městské skládky a vlastní,
moderní třídičky papíru a plastů.
Rozsah poskytovaných služeb
i technické vybavení je plně
srovnatelné s podobnými
nadnárodními společnostmi,
které působí na našem trhu. Do
dnešního dne se nás někteří
lidé z branže ptají, jak jsme to
mohli vůbec dokázat, neboť
takový projekt nemá v rámci
České republiky obdoby. Rád jim
odpovídám, že je to díky důvěře
společníků – měst a obcí
a pracovitosti a entuziasmu
našich zaměstnanců na všech
úrovních.
Co se za pětiletou existenci
povedlo, z čeho máte největší
radost?
Společnost přebírala od Odpadového hospodářství Klatovy,
s.r.o. služby, jejichž roční obrat
činil cca 19 milionů Kč. K tomu
se přidalo město Sušice, kde
byla v podstatě na zelené louce
vytvořena nová, samostatná
provozovna. Následně se připojily další obce i podnikatelské
subjekty a výsledkem je, že letos

společnost dosáhne obratu cca
74 milionů Kč a zaměstnává 65
pracovníků. Navíc to vypadá, že
rok 2020 bude, co se týče hospodářského výsledku, nejlepší
za dobu existence společnosti.
Z toho mám opravdu velkou
radost.
Nejvíc mě těší zájem měst
a obcí do tohoto projektu dále
investovat. Stačí se jen podívat,
jaké změny proběhly v bývalém
TAROKU – současném sídle naší
společnosti v Klatovech. Jak
v areálu funguje třídící linka, kterou letos projde cca 4.000 tun
papíru a plastů! Jak Sušice zmodernizovala svůj sběrný dvůr,
který zároveň slouží dalším pěti
obcím v okolí Sušice. Podobně sběrný dvůr modernizoval
také Kolinec. Snažíme se se jim
to vracet kvalitními a cenově
výhodnými službami.
Kolik společníků je v současné
době zapsáno do obchodního rejstříku – daří se obce
přesvědčovat o začlenění se
do společnosti, jaké má výhody
členství?
Společnost má k dnešnímu
dni 33 společníků a některé další obce projevují zájem o tento
druh meziobecní spolupráce.
V dnešní době už nemusíme
nikoho přesvědčovat, protože
smysluplnost a cenová výhodnost obecní společnosti je
zřejmá a ověřená. Pokud se
některá obec rozhodne využívat
služby „své“ společnosti a šetřit
finanční prostředky, nic jí v tom
nebrání. A jaké jsou výhody
společníka? Výhoda je, že „své“
společnosti může zadat zakázku
na základě in-house výjimky bez
výběrového řízení – jen porovnáním výhodnosti nabídky se
stávajícím poskytovatelem. Další
pozitivum je v tom, že se zúčastňuje valných hromad společnosti
a má slovo ve výši svého podílu.
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Nové zázemí sběrného dvora v Sušici. Foto: archiv společnosti Pošumavská odpadová

Další výhodou je, že je spolumajitelem společnosti, která
generuje zisk a ten může být
z rozhodnutí VH rozdělen mezi
společníky. A nakonec je spolumajitelem společnosti, která má
zcela jistě vyšší tržní hodnotu,
než je výše základního kapitálu
- kdyby se náhodou společníci
rozhodli společnost prodat,
hodnota společnosti by byla
v řádech desítek milionů korun
a tudíž i podíl, který by byl jednotlivému společníku vyplacen,
by byl několikanásobně větší.
Přidávají se kontejnery na
tříděný odpad? Počítá se
i s kontejnery na oleje a tuky
z domácností?
Máte pravdu, neustále po
dohodě s městy a obcemi rozšiřujeme sběrnou síť především
tříděného odpadu. Čím kratší je
docházková vzdálenost k odpadovým nádobám, tím roste míra
třídění odpadu v našich městech
a obcích. Po schválení nového
zákona o odpadech bude třídění
ještě důležitější, neboť obce
budou dle míry třídění odpadu

platit poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu
500 – 800 korun za tunu.
Nádoby na oleje a tuky z domácností na základě požadavku
našich zákazníků dodáváme
a svážíme. Svoz probíhá výměnou nádoby o obsahu 120 litrů
za čistou, vymytou. Obsah následně na provozovně sléváme
do sudů a olej odevzdáváme
oprávněné společnosti.
Kolik provozujete sběrných
dvorů?
Společnost Pošumavská
odpadová, s.r.o. provozuje tři
sběrné dvory (Sušice, Kolinec
a Kašperské Hory) a z dalších
pěti sběrných dvorů a míst likviduje některé odpady (Klatovy,
Kdyně, Plánice, Janovice nad
Úhlavou a Vrhaveč).
Prý si sami rekonstruujete zázemí společnosti v Sušici?
Město Sušice zakoupilo areál
bývalé prádelny v Sušici se záměrem vybudovat zde mimo jiné
důstojné zázemí pro společnost
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Letos v létě bylo na rekonstrukci vypsáno řádné poptávkové
řízení, kterého se zúčastnila
i naše společnost. Výběrové
řízení jsme vyhráli a v současné
chvíli finišujeme, neboť 15. 12.
bychom měli stavbu předávat.
Jak to dnes vypadá, je vidět na
přiloženém snímku.
V opravených prostorách
bude parkovat veškerá technika
provozovny, budeme disponovat
opravenými sklady, budeme zde
mít i malou dílnu na provádění
drobných oprav na technice
a nádobách. Naši pracovníci zde
najdou prozatím slušnější zázemí, než měli dříve. V druhé etapě je plánována i rekonstrukce
stávající administrativní budovy,
kde v přízemí bude nově zřízeno
zázemí pro zaměstnance (šatny
sprchy, WC, denní místnost)
a v patře budou kanceláře
a zasedací místnost.
Říká se, že ve společnosti mělo
dojít k nějakým daňovým
a účetním nesrovnalostem?
Celá tato anabáze vznikla tím,
že jsme ukončili pracovní poměr

s panem Svobodou. Následoval
sled udání, jak společnost,
a jednatel především, porušuje
všechny možné zákony a nařízení. Nakonec svůj nepodepsaný
anonym osobně odevzdal na
klatovské radnici, kde se jím následně začala zabývat pracovní
skupina. Ta po dvouměsíčním
důkladném zkoumání poskytla
dozorčí radě závěry a doporučení. Výsledkem bylo zjištění, že
ve společnosti došlo k nepřesnému zaúčtování několika
položek, které byly okamžitě
opraveny a nyní jsou všechny
doklady v naprostém pořádku.
Následně jiný zaměstnanec
stejné udání poskytl i Policii ČR.
Ta zcela správně konstatovala,
že k žádnému porušení zákona
nedošlo a případem se dál
nezaobírala.
Na druhou stranu vnímám
podporu, kterou mi projevují
jednotliví starostové. Nenechají
se ovlivnit pomluvami, ale řídí
se letitou osobní i profesní
zkušeností. A za to jim velmi
děkuji, neboť mě i společnost
tato kampaň poškozuje.

