KONZUM v Pastvinách a naše vzájemná spolupráce
Většina z Vás, kteří sledujete dění v obci, případně projednávaná témata na zasedání
zastupitelstva obce, jistě zaznamenala, že po několika pracovních setkáních s vedením tohoto
obchodního družstva a opakovaném projednávání v zastupitelstvu byla s vedením Konzumu
uzavřena „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti
v malé obci“.
Touto smlouvou jsme se zavázali poskytnout obchodnímu družstvu Konzum pro období od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018 dotaci na provoz místního obchodu ve výši 84.103,- Kč. Výše dotace je
vypočítávána dle vzorce a jediná možnost, jak ji můžeme ovlivnit, je zvýšení obratu v prodejně.
Velice zjednodušeně – čím budou letos tržby vyšší, tím bude dotace požadovaná v následujícím
roce nižší. Platí to samozřejmě i obráceně, čím budou tržby nižší, tím vyšší dotace bude Konzumem
následně požadována.
Cílem uzavření této smlouvy, je zachování prodejny pro naše občany, zejména seniory, kteří mají
omezené možnosti nakoupit si jinde, ale i pro rekreanty, turisty, chalupáře a chataře navštěvující
naši obec. Oproti tomu, bylo naší snahou při vyjednávání, zabezpečit v prodejně takový sortiment,
aby bylo uspokojeno v rámci možností co nejširší spektrum zákazníků. Součástí smlouvy je výtah
z vnitropodnikového předpisu „Sortimentní minimum pro maloobchody typu B, C“, které garantuje
minimální rozsah položek v období mimo sezónu a v letní sezóně (červen – srpen). Jako smluvní
partner a poskytovatel dotace má obec právo vznášet připomínky ke skladbě sortimentu, vznášet
připomínky k práci zaměstnanců prodejny a právo navrhovat úpravu provozní doby.
Výše uvedeným Vás chci v souhrnu informovat o aktuálním stavu ve vztahu obec Pastviny –
obchodní družstvo Konzum. Pokud máte, nebo budete mít nějaké připomínky, případně návrhy
směřující ke zkvalitnění poskytování služeb zákazníkům, pro provozovatele naší prodejny, bez obav
se obraťte na mne. Případné náměty či požadavky budu rád předávat vedení obchodního družstva
Konzum. Věřím, že pokud to bude v jejich silách a možnostech, jistě rádi vyhoví. Se svými názory,
stížnostmi, ale i požadavky se můžete obracet také přímo na provozovatele prostřednictvím
emailu: názory@konzumuo.cz nebo telefonicky na vedoucího provozní skupiny, tel. 465 553 337.
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