TRANSFORMACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ÚVALY A
TRANSFORMACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Úvaly, 30.4.2015
Město Úvaly v současné době vydává přes 20 milionů Kč ročně na zajištění komunálních
služeb pro své občany (svoz odpadu, provoz veřejného osvětlení, správa majetku, příspěvky
na činnost VPS).
Velká část těchto peněz je proplácena soukromým firmám, ačkoli by si město mohlo tyto
služby zajišťovat samo, svými zaměstnanci. Navíc, ne vždy má město pod kontrolou poměr
cena/kvalita/rozsah služby, a tím méně jeho občané (například současný systém plateb
za odpad vůbec nezvýhodňuje občany produkující méně odpadu)
Proto se vedení města Úvaly rozhodlo připravit transformační proces Veřejně prospěšných
služeb města (VPS) z organizačně podřízeného útvaru MěÚ na Technické služby města
Úvaly (TSÚ) - příspěvkovou organizaci města.
Změna formy umožní TSÚ provozování komunálních služeb v rámci města nejen pro potřeby
města, ale umožní i poskytování služeb přímo pro obyvatele Úval a okolní obce. V současné
době může VPS tyto služby poskytovat pouze v omezeném rozsahu.
Očekáváme, že transformací VPS dojde k lepšímu zhodnocení vykonané práce
a zpřehlednění financování této organizace.
Kvalitní fungování TSÚ však není možné zajistit bez vytvoření základní koncepce nové
organizace, bez spolupráce s městem a bez kvalitního manažera – ředitele. Transformací
dojde k přechodu práv a povinností VPS na TSÚ. V současné době výdaje za služby činí cca
20 mil. (6,2 mil VPS a 13,8 mil na dodavatelské služby)
Cílem vedení města je zkvalitnit služby pro město a občany, nenavyšovat poměr nákladů
k jednotlivým službám.
Částečná náhrada fyzické a namáhavé práce stroji (fyzická práce = vysoké náklady) povede
ke zvýšení produktivity práce. Tu lze navýšit i odborným školením zaměstnanců, kvalitním
zaučováním a motivačními prvky (osobní ohodnocení, příplatky za vedení,…).
Vzhledem ke skutečnosti, že TSÚ budou poskytovat služby v daleko větším rozsahu, bude
nezbytné postupně pořídit nové technické vybavení a rozšířit vozový park. Nákup nových
strojů a zařízení bude hrazen částečně z dotací a částečně ze zisku doplňkové činnosti TSÚ.
Na webu města si můžete stáhnout projekty transformace VPS a odpadového hospodářství.
Tyto dokumenty jsou určeny pro veřejnou diskusi a připomínkování veřejností. Zastupitelstvo
bude o těchto projektech jednat 14.5.2015 na svém mimořádném zasedání, aktualizovat tyto
projekty je však možné průběžně kdykoli.
Těšíme se na Vaše připomínky!
Vedení města Úvaly

