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Prohlášení majitele společnosti About Me Radka Novotného k situaci v Jablonci nad Nisou
Postup statutárního města Jablonec nad Nisou při výběru provozovatele městské hromadné dopravy
sleduji s velkým zklamáním. Naše společnost se o možnost poskytovat tuto službu zajímá
dlouhodobě, na začátku léta jsme s nejlepší nabídkou vyhráli desetiletou zakázku. Soutěž byla
městem zrušena.
V zatím poslední soutěži v režimu nouze, ve které Jablonec nad Nisou hodnotil cenu za kilometr, jsme
znovu přišli s nejvýhodnější nabídkou. Navíc jsme připraveni zajistit práci místním jabloneckým
řidičům, kteří dokonale znají zdejší náročné podmínky a jako srdcaři pro jabloneckou MHD jezdí často
i desítky let. Přišlo nám to správné a v tomto odvětví normální. Domníval jsem se dokonce, že to
bude pro zastupitele plus, zaměstnat skoro 100 místních lidí obsluhujících MHD, zatímco nový
dopravce deklaruje, že tyto lidi nepotřebuje. Jsou to přeci jen lidé, co to zde znají, co zde žijí. Ale
šokovalo mne, že to nikoho nezajímalo. Opravdu je jedno, že 100 lidí, mnohdy rodin, přijde o práci?
Proti logice nouzového výběru, navzdory nedostatku času, vybralo město dodavatele, který nemá
s MHD reálné zkušenosti. Riziko, že městem preferovaná varianta nebude fungovat je významné.
Nabídku jsme byli nuceni podat na poslední chvíli, protože Jablonec nad Nisou opakovaně měnil
požadavky na dopravce a nedal nám možnost na tyto změny v řádném termínu zareagovat. Krajský
soud v Liberci náš postup potvrdil, když předběžným opatřením zakázal Jablonci uzavřít smlouvu
s dražším dopravcem.
Nyní s lítostí sleduji, jak zástupci zadavatele do médií mluví o opožděném doručení předběžného
opatření soudu. Smlouva s dražším dopravcem byla údajně zveřejněna včas a tak je rozhodnutí soudu
nevykonatelné. Z dokumentů, které mám k dispozici, přitom jednoznačně vyplývá, že to bylo naopak.
Vedení Jablonce tak riskuje, že město nejen zatáhne do dlouhodobého soudního sporu, ale hlavně že
uvrhne do nejistoty desítky tisíc lidí, kteří jsou každý den odkázaní na služby městské hromadné
dopravy. Není to moje firma, kdo si bere lidé jako rukojmí. Je to ješitnost jedinců a prosazování zájmů
různých subjektů, bez ohledu na sociální dopady a ekonomickou výhodnost.
Zástupci města navíc naši společnost veřejně obvinili z obstrukcí a neférového přístupu. Co je ale
neférového na nabídce, díky které Jablonec nad Nisou ušetří milion korun? Nabídl jsem i garanci
milion korun za to, že moje firma bezchybně vyjede a závazek tak splní ani to nikoho nezajímalo.
Opakuji, velmi mě zklamal přístup města. Na spolupráci jsme se mnoho měsíců připravovali a
investovali úsilí a prostředky, abychom spolehlivě kvalitně zajistili městkou hromadnou dopravu.
V dané situaci nám nezbývá než se bránit právními prostředky.

