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V Podbřezí dne 2. 8. 2017
Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Dne 7. 7. 2017 byla doručena na Obecní úřad Podbřezí vaše žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je vedena pod č.j.:
OUP/579/2017/DS.
Požádali jste nás o poskytnutí informace
1. zda je naše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na
současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající
autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který),
pokud by hodlala
a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli
okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost
jakkoliv bránící či komplikující
a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
a pokud ano,
co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí
jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu
na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).
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K tomu Vám sdělujeme následující:
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí a AOS
EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou AOS. Naopak, obsah smlouvy uzavřené s obcemi takovou možnost připouští, s tím, že v návaznosti
na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek (viz výše),
jehož EKO-KOM, a.s. nesmí obci odpírat, nicméně jeho obsah nelze bez znalosti konkrétního návrhu
smlouvy s jinou AOS (či jiným subjektem, který chce s obcí spolupracovat na třídění obalového odpadu) předjímat. Jestliže tedy obec bude skutečně chtít zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo
jejich využití i pro další AOS či jiné osoby, je na ní, aby oslovila EKO-KOM, a.s. a informovala ji o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít k uzpůsobení dosavadního modelu vzájemné spolupráce. Pochopitelně přitom není nezbytné informovat EKO-KOM, a.s. v situaci, kdy obec zatím možnou spolupráci s jinou AOS pouze zvažuje, získává o něm informace, nezávazně o něm jedná s třetí
osobou, apod. Nutnost vzájemné komunikace v této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, tak, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu (viz článek XVIII
smlouvy, kterou se dnes řídí vztahy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s.). Vzájemné závazky obce a
EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
Stanovisko obce k budoucí spolupráci závisí plně na orgánech obce a na tom, jak tyto orgány vyhodnotí konkrétní nabídku společnosti REMA AOS a.s. (či jiného žadatele o autorizaci). Spolupráce
mezi obcí a jinou AOS podléhá po zformulování její konkrétní podoby standardnímu projednání a
schválení v orgánech obce, do něhož nepřísluší třetím osobám zasahovat.

S pozdravem

Antonín N o v o t n ý
starosta obce

