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Lt]RAllvANLN '- hodněna, AsporsÉdoslá]kan. ilzenl,,,vúbec neslo o souboj

yranource - U konc€ je spor
m€zi vraDovicemi a svozovou
společnosti Hantály- vedení
obce zlskato vyjádrení anti-
monopolniho úřadu, který 2a-
Init] rozklad svorové íinny síd.
licí Ve Velkých Pavtovici.h.
Vranovičti n}.ní žádaji 125 ti.
slc korun jako odškodné Za
průtahy, které podle nich zpú,
sobily Hantály napad€nim ve.
aejné soutéže, v niž neuspěly.

NovÝ život o tom informo
vat sta;osta Jan Helikar. ,,ši
kana naší obce od společnosti
HantáIy v souvislosti § napa-
dánim \rýběrového řízení
ohtedně třlděni odpadu je de.
finitivně u konce. obec sMla
prokazatetně více než sto dva.
cet pět ti§ic a škody ekologic.
ké, kteřé se však dají velice
těžko Vyčislit," uvedl Helikar.

spor vznikl piibližné pled
mkern, kdy vranovice ve \.ý
běřovém iiz€ni wblaly firnu
svážejíci a třidic' odpad, sli
bovalv si od ni přédevšim eko-
nomické úspory pŤo obyvatele.
Do hry však v§touplly Hantály,
kterc v §outéži neusp€ly. Teh-
dejši př€dseda představenstva
Líbor sadílek nabyl dojmu, že
spolďnost vlastněná obcerni
a mésty byla v soutěži zne\.ý

timonopolnímu úřadu,
Ten vyzva] nespokojenou

svorovou společnost ke slože-
ní dvounilionové kauce. Ne-
sta]o se. Misto toho fiIma po
dá]á ro?klad což V.anovičtt
považovali za záměmé zdržo
váni. po celou dobu totD ne
mohli podepsat smlouvu s ví
tězem soutěže a plrnované
úspory se oddalovaly. ,,Ne-
chali j§me si proto zpracovat
posouzeni §ituace a případná
rizika, Na základě tohoto po-
sudku zastupitel§tvo rozhodlo
o uzaviení snrlouvy dle vy-
soutéžených podminek, Nová
snlouva tak nabyla účinnosti
k prvnímu září, Ťedy o pět
mésíců později, než bylo plá-
nováno," upozornilHelikar,

I Iž bez odvolání
Př€dseda antimonopolního
úřadu Petr Ráfaj jjm v konď-
nérn vyjádř€ni dal za pravdu
a rozklad zamítl, ,,Proti tomuto
rozhodnuií se nelze odvolat,"
uvedl Ralaj v důvodové zpúvě,

Ředitelka Hantálů Jana
Krutáková považuje spor za
zbytečně \Ťh!ocený. Tvrdi, že
nebv} áměmě vedený vúči
Vťanovicím, ale měl poukázát
na špatně stavěná výbérová

Hantály versus Vranovice,
spíšejsme chtěli upozornit na
to, že v někteíých zadávacích
dokumentacích, nejen ve
Vranovicích. ale i jinde, jsme
měli pocit, že obsahují diskři
minačni podmínky, To byla
hlavní myšlenka, pročjsme se
na úřad obrátili," reagovata
KŤunáková.

by ale firna jednala §
představiteli obce o p€něži
tém odškodněni, si představit
nedokáže. ,,zatím jde o infor
mace, ktelé slyšim poprýé,
Jednáni se navíc vedla h]avně
na úrcvni pana starosty a
předsedy pŤedstavenstva,"
doplnila ředitelká.

V nejvyšší porici vystřídal
Sadilka první muž velkých
pavlovic pavel pŤocházka,
Případ považuje za uzavřený.

spo]ečnost se podle něj za-
měŤí spíše na zwšováni kva,
lity služeb. ,,Chysáme řadu
no\.ých plojektů, o odškod
něni slyšim popl-vé, ale Ťoz
hodně se p.oti něčemu tako-
vému ohrazuj€me a bud€me
se bránit, Postupovali jsme
správně a neberu to ja}o dů-
vod něco platit, s vranovice-
mi chceme \Tcházet slušně
jáI(o se všemi"' nechal se sly-


