
Odpad: spor tmrá,
l,.."._e* §"ilt }l l p obyvat el
VedeníVranovic viní Hantály z obstrukci, jež
brant podepsáni smIouvy s konkurenční
lirmou. Vranovičtísi tak na úsporypočkají

co se stalo?
sí}o| mi*l kolem snahy Vra_
novic př.jlt na syst&n t íděíí
odpadu, v. výběrovéí ř{!éní
skončila fima Han!íly ía tř.tím
místě zadávatel ji iavíc vyřadil
kvlili nedodáni potř€bíýlh do-
klnrento, Hantilv 5e oloio od-
vobly r ú}adu Dio o.hřat ,l
lEpodářské 3oulěže, Než se
celá situace vyřeší ve Vřanovi,
cích potňá sávqiící ly§ém
svožu smlš€ného odpad!, Ná
úspořy si tak tamní obyvatelé

ták fuditelka §polečnosti Jana
KŤutá]ro\á v pátek Břeclav
skému deniku sdě]iti. že káu.i
zaplatili, To na}onec potwdil
i stabsta Heli}ar. Problém se
podle něj netýká samotného
základu kauce, ale doplatku.
který úřad požadoval. Helikal
to dokázuje prohlášenim. kte_
re už od ÚoHs dostal, v něn
se piše o žádosti doplatlru kau-
cé ve výši mition devět set ti,

Úřad v pátek odpo]edne ne
dokázat potvdit, jaká situace
v připadu momentálně panu

je. osvětliji až dne§, ,,obecně
plati, že kauce je jedno pŤo
cento z nabidkové ceny, v pří_
pádě dtouhodobého kontmt{tu
se ale násobí." uvedl mluvči
úoHs Maňin švanda,

,,Vice k tomu zaiim nejsem
schopen říct, představen§tvo
se sejde až ve čtvrtek a o této
věci budeme mluvii." vzkázái
sadílek, jenž je mistostaro§.
touHu§topečí,

A táké na to Helikar pou
kazuje, Ne!Ťaživé jiskieni
mezi oběma muži je překvapi
vé mimo jiné tim, že jsou č]e
ny stejné stlany: oDs, Jako
jeden z důvodů Helikar vidi
rnožný pi€dvolebni tah, ,.smě,
lá koncepce projektu ve vra-
novicich rnuže bit vninána
konkulenóně, Těžko se vy.
svétluie v téměř sousednich
Hustopečích tamějšim obča_
nům, že nelre význarnně sni.
žit poplatky 2a iříděný i ko.
munalni odpad, když toide ve
VŤanovicích." domnivá sé Hé
likar, sadilek odmiti naičeni

vranovičti jsou nespokoje
ní zejména s tim, že nemohou
podepsat novou smiouvu se
svozovou firmou A,s,A,, která
výběrové řizení \Thrála a
udržela ve vfanovicích své te_
rlioIjxm oby\áte]e Vranot ic
dikv svstemu tiidénl hohóD
výTazně ušetřit na poplatcich

yl"aroDic? Rétorikavrano.
vického starcsty Jana Helika.
ra vuči neiužšimu vedeni svo-
zové sDolečnosti Hántálv na
brala na důrazu. H€likai vini
společnost z obstrukci, které
maji zabrfuit podpisu smlou
vy s konl{urenčni finnou za
jišťtlilcisvo, a titdenl odDádx
Zastupci lťm} Hanta]v, i;ž na.
padla výběrové řizení. nařče-Ďi
odmít4ji, 'ft,rdi, že postupuj'

,,spolecnost Hantalv se Dus.
ti]a do skutecn!ch obstru'kct,
Proti předepsané finančni
kauci podala lozklad. A šIa
ještě dále- Podala dalši námi!
ku, tentokrát na neoDrávnéné
vyloučeni z ýýbéIov;ho ire
ni, Jédná se o stejnou absur
ditu, jako v pi.i,ním případě
podané námiiky, To konec
koncú samotne Hantalv Dil.
zna]v hm, že neuhraariv ltr,
novenou penéžitou kau;i. iež
požadovat úřad pro oclrairu
hospodffské souěže (úofls
pozr. ,.?d,)"' napsal Hetikar na
Webové stf ánky Vranovic,

Jak předseda představen
stva Hantálú Libol sadilek.


