STRUČNÝ SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ NA
JEDEN LIST PAPÍRU
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Toto je nejdůležitější dokument ze
všech podkladů, pokud si jej přečtete a přijedete na členskou schůzi DSO Sompo
30.6. do Nové Cerekve, budete velmi dobře připraveni na zavedení D2D ve Vaší
obci. V ostatních dokumentech jsou už jen do hloubky rozebrány všechny aspekty
projektu i fungování svazku.
Děkuji Vám za to, že se projektu účastníte. Je to velká změna, ale změna k lepšímu.
Jan Brožek, předseda DSO Sompo

ZÁKLADNÍ PLÁN ZAVÁDĚNÍ D2D
1. Výběrové řízení na D2D je téměř u konce, čekáme na potvrzení
poslední části VŘ. Na dodávku 29.000 popelnic pro členy DSO Sompo
je smlouva už podepsána, v okamžiku konání členské schůze bude už
několik tisíc vyrobeno.
2. Popelnice budou do obcí rozváženy během července. Začínat se bude
od největších obcí, poté postupně zavezeme popelnice i do těch
menších.
3. Obce budou mít několik měsíců na vydání popelnic občanům,
zkušební svoz v systému D2D plánujeme na podzim.
4. Ostrý svoz od 1.1.2021.

CO MUSÍ KAŽDÝ STAROSTA UDĚLAT
PRO ZAVEDENÍ D2D SYSTÉMU V LÉTĚ 2020?
1. 30.6.2020: Přijet na valnou hromadu a členskou schůzi do Nové
Cerekve.
Na členské schůzi bude velký prostor pro otázky a vyřešení
podrobností.
2. Do 26.6.2020: Nahlásit kontaktní osobu pro distribuci popelnic
V červenci budou kamiony vozit z Německa připravené popelnice do každé
členské obce. Potřebujeme telefonní číslo a jméno osoby, která popelnice

od řidiče převezme. Náklad skládá dodavatel, kontaktní osoba může být
klidně důchodce. Závoz bude ohlášen několik dní dopředu, ale vykládka
musí probíhat plynule, aby šofér nikde nečekal, než někdo přijde popelnice
převzít.
Jméno, telefon, pokud má tak i email na člověka, který popelnice
z kamionu přebere nahlašte prosím Radku Lapáčkovi do 26.6.

3. Do 26.6.2020: Nahlásit místo, kam budou popelnice složeny
Až budete hlásit přebírajícího, nahlašte také přesnou adresu, kam má
kamion dojet. Ve smlouvě je, že náklad složí dodavatel, nemusíte řešit
žádné rampy. Popelnice nezabírají velké místo, jsou složeny v balíku po 1214ks, 100 kusů tak zabere s rezervou asi 10-15m2. Jeden kamion uveze
přibližně 700 popelnic.
Můžete se také dohodnout se sousední obcí, že se to složí u ní a vy si pak
dořešíte převoz do své obce sami - kamionu to usnadní práci (a Vám ji to
přidělá).

4. Do 31.7.2020: Vytvořit seznam odběratelů
Datum berte orientačně, čím dříve to zvládneme, tím lépe.
Kdo je odběratel? To je člověk, kterému popelnice do domácnosti předáte.
Tedy většinou jeden zástupce z jednoho RD, který si pro popelnice přijede,
nebo mu je jinak předáte.
Jak uděláte seznam? Vyplníte údaje do připraveného souboru v excelu,
který vám pošleme. V něm budou údaje o adrese, odběrateli, i počtu
popelnic. Data musíte vzít ze svých evidencí, nebo jednoduše tak, že ty lidi
znáte. Na malých vesnicích bude tvorba snadná, velká města to budou mít o
dost obtížnější. Seznam má smysl pro Sompo a.s. (každá popelnice má čip a
díky čipu je tak jasně přiřazena k odběrateli. Navíc ze seznamu Vám
vytvoříme rovnou všechny smlouvy, abyste je nemuseli vypisovat ručně.

5. Rozdat nádoby občanům
Toto bude úkol pro obce nejnáročnější, ale pořád zvládnutelný. Na jeho
splnění budete potřebovat dobře připravený seznam odběratelů, proto
krok 4 nepodceňte. Výdej bude zahrnovat uzavření smluv, identifikaci
popelnice, zavedení do systému – zcela určitě počítejte s tím, že vydávání
nádob bude vyžadovat i práci s počítačem, tedy osobu, která s tím bude
zdatná. Přesný postup ještě upřesníme, i n základě diskuse na schůzi, aby
proces probíhal co nejplynuleji. Na rozdání máme relativně čas (několik
měsíců), včas se způsob dozvíte.

