-

Děhylovský

zpravodaj

č. 1/2016

Vydaný dne 28. 1. 2016
Změna způsobu obsluhy – pošty 747 94 Děhylov
formou Pošta Partner
Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje
České pošty, s. p. Projekt je v souladu s programovým prohlášením vlády ČR. Dne
22. 4. 2015 vzala vláda ČR na vědomí informaci o tomto projektu. Cílem projektu je převod
části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Projekt je podpořen
ze strany Vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR, asociace Krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.
V únoru 2011 - bylo uzavřeno Memorandum o partnerství České pošty se Svazem měst a
obcí (SMO) ČR, ve kterém SMO ČR deklaruje podporu úsilí České pošty o optimalizaci
sítě poboček České pošty za předpokladu, že v území nedojde k významnému ohrožení
dostupnosti základních poštovních služeb. Svaz vždy vnímal provozování poboček České
pošty třetí osobou (franšízy) jako možnost zachování poštovních služeb v území. Podle
zkušeností s provozováním poštovních poboček v sousedních zemích je nejoblíbenější
umístění franšíz na obecních úřadech, v obchodních centrech, případně v místních
prodejnách.
Na základě vládních usnesení a dohod Česká pošta nebude rušit své pobočky. I nadále
zůstává garantem poskytování poštovních služeb. Na druhé straně Česká pošta hledá,
především v případě málo prosperujících poboček, jejich provozovatele. V našem případě
to znamená, že pro obce Děhylov a Dobroslavice hledá v rámci těchto obcí smluvního
partnera (obecní úřad, místní prodejnu, podnikající právnickou nebo fyzickou osobu, atp.)
pro provozování své pobočky. Po zkušenostech s provozováním poštovních poboček
v okolních evropských zemích oslovili zástupci České pošty nejprve obec Děhylov
s nabídkou provozování poštovní pobočky formou Pošta Partner.
Možnost provozování pobočky České pošty formou Pošta Partner projednávalo
zastupitelstvo obce na několika zasedáních.
Na 6. zasedání obecního zastupitelstva dne 26. 10. 2015 byli členové obecního
zastupitelstva seznámeni s jednáním se zástupci České pošty a se základními
podmínkami provozování poštovních poboček formou Pošta Partner.
Na 7. zasedání obecního zastupitelstva dne 16. 12. 2015 byly základní informace
rozšířeny o zkušenosti s provozováním pobočky České pošty některými obcemi v regionu
(Vražné, Bernatice, Jakubčovice) a se základními podmínkami provozování pobočky
(obecná smlouva o partnerství).
Na 8. zasedání obecního zastupitelstva dne 11. 1. 2016 byli přizváni zástupci České pošty
– Ing. Hana Janowská, ředitelka pobočkové sítě pro severní Moravu, a Ing. Miroslav
Vávra, manažer obvodu. Tohoto obecního zastupitelstva se zúčastnila také starostka
Dobroslavic PhDr. Hana Bližňáková.

Zástupci České pošty shrnuli informace o projektu Pošta Partner. Uvedli důvody, které
Českou poštu vedou ke změně způsobu provozování malých a neprosperujících poboček.
V důsledku rozšiřující se elektronizace poštovních služeb klesá počet klasických
poštovních zásilek i plateb a tím také tržeb České pošty. Spojením pobočky České pošty
s částí agendy obecních úřadů vidí nejschůdnější cestu dalšího provozování této pobočky.
V případě nezájmu provozovat pobočku České pošty v Děhylově vyjádřila starostka
Dobroslavic podporu záměru, aby byla pobočka provozována v Dobroslavicích.
Při rozhodování o způsobu dalšího provozování pobočky České pošty formou franšízy
v Děhylově jsme v zastupitelstvu obce nerozhodovali o tom, zda bude pobočku pošty
provozovat obec Děhylov nebo tato pobočka bude dále provozována Českou poštou.
Rozhodovali jsme o tom, zda bude poštovní pobočku provozovat obec Děhylov nebo
kdokoliv jiný z Děhylova nebo z Dobroslavic. Porovnávali jsme nevýhody a z druhé strany
výhody provozování obcí:
Nevýhody:
- Obci schází odborná způsobilost pracovníků pro práci na pobočkách České pošty.
- Pracovník, který bude na poštovní pobočce pracovat, bude zaměstnancem obce.
- Obec bude muset sjednat pojištění vybavení pobočky a především finančních částek a
poštovních zásilek, se kterými bude tato pobočka disponovat.
- Příjem obce bude zkrácen o nájemné a podíl na spotřebě energií, které dosud hradila
pro svoji pobočku Česká pošta (cca 40 000,- Kč / rok).
Výhody:
- Pobočka České pošty zůstane v budově obecního úřadu v centru obce Děhylov.
- Provoz pobočky České pošty bude podle pohybu poštovních položek spolufinancován
Českou poštou.
- V případě přijetí nového pracovníka pro práci na poštovní pobočce zajistí Česká pošta
jeho odborné vyškolení.
- Současné vybavení pobočky České pošty bude převedeno na nového provozovatele,
tj. obec Děhylov
- Česká pošta poskytne novému provozovateli trezory na ceniny.
- Pracovník / pracovnice bude na plný úvazek zaměstnancem obce. V části pracovního
úvazku bude obsluhovat poštovní pobočku, v druhé části bude moci provádět činnosti,
spojené s agendou obce (např. příjem plateb do pokladny, příjem korespondence a po
zaškolení ověřování dokumentů a výpis z Czech Pointu).
Po zvážení všech dostupných informací a známých okolností rozhodlo zastupitelstvo obce
jednomyslně o provozování pobočky České pošty formou Pošta Partner obcí Děhylov.
Věříme, že se nám v letošním roce podaří rozjet kvalitní služby pro naše občany.
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