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Čeradice dne 13.7.2017

REMA AOS a.s.
Antala Staška 510/38
Praha 4 140 00

Na základě vaší žádosti ze dne 28.6.2017 o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, se vyjadřujeme takto: Smlouva o zajištění zpětného
odběru a využítí 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
mezi obcemi takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu
této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek, jehož uzavření EKO-KOM,
a.s. nesmí obci či městu 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 naše obec bude chtít zajišťovat odběr z odpadu
z obalů nebo jejich využití i pro další AOS, 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 není nutné informovat společnost EKO-KOM, a.s.
v situaci, kdy obec zatím možnou spolupráci s jinou AOS zvažuje, získává o něm informace
apod.
Tedy z tohoto vyplývá, že spolupráce mezi obcí a jinou AOS podléhá po zformulování její
konkrétní podoby standardnímu projednání a schválení orgány obce, tedy v našem případě
zastupitelstvem obce Čeradice, do něhož nepřísluší třetím osobám zasahovat a jehož výsledek
nelze bez zapojení orgánů ani anticipovat.
Váš dotaz jsem shodou náhod včera předložila na veřejném zasedání ZO a závěr byl ve smyslu,
že jsme s dosavadní společností EKO-KOM, a.s. a jejími službami spokojeni, ale na druhé
straně v případě potřeby či nutnosti se nebráníme spolupráci s jinou společností zajišťující
zpětný odběr a využití odpadu z obalů.
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