Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 24.7. 2017
Záznam o poskytnutí informace
Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam o poskytnuté
informaci:
Datum podání : 4. 7. 2017
Žadatel : REMA AOS, a.s., IČ 04675151 se sídlem Antala Staška510/38, 140 00 Praha 4
Obsah požadované informace:
1) Zda je obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či jiný 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 v obci.
2) Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně
obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoli 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 budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydávání potvrzení o
spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci.
A pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace,
resp. popisu příslušné okolnosti a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých
tuto okolnost dovozujete).
Způsob vyřízení:
Doposud byla V ČR udělena autorizace jediné autorizované obalové společnosti, kterou je EKOKOM, a.s., která podporuje sběr a využití veškerého tříděného odpadu, který v obci vzniká. Tomuto
odpovídá i uzavření smlouvy mezi touto společností a Městem Mníšek pod Brdy.
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V případě, že by v budoucnu byla udělena autorizace další společnosti, je spolupráce s takovou
společností možná za předpokladu nezbytného přizpůsobení obsahu stávajíc smlouvy uzavřené mezi
obcí a společností EKO-KOM. Forma i obsah této změny se musí rozhodně odvíjet od konkrétní
podoby spolupráce, která bude novou autorizovanou obalovou společností navrhnuta.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi obcí a společností EKOKOM, nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a takovouto společností. Smlouva
takovouto spolupráci připouští s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této spolupráce bude
uzavřen dodatek k příslušné smlouvě. Uzavření dodatku není možno obci odepřít. Nicméně obsah
dodatku k příslušné smlouvě nelze bez znalosti konkrétního návrhu smlouvy s jinou autorizovanou
společností či subjektem předjímat.
Pokud obec bude chtít zajišťovat zpětný odběr odpadů z obalů jinou společností, je na jejím
rozhodnutí, aby oslovila společnost EKO-KOM a informovala ji o podrobnostech takové spolupráce,
aby došlo k uzavření vhodného smluvního modelu a jeho úpravou dodatku. Taková to informovanost
společnosti EKO-KOM, a.s. není nutná v případě zvažování, získávání informací či nezávazného
jednání s jinou společností. Nutnost vzájemné komunikace vzniká právě v případě uzavírání dodatku
ke stávajíc smlouvě, kvůli duplicitě vykazování odpadu.
Vzájemné závazky obce a společnosti EKO-KOM, a.s.. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Možnost případné budoucí spolupráce s jinou
autorizovanou obalovou společností plně závisí na orgánech obce a vyhodnocení konkrétní nabídky
společnosti REMA AOS a.s. či jiného subjektu. Spolupráce mezi městem Mníšek pod Brdy a
společností REMA AOS a.s. podléhá procesu standardního projednání a schválení orgány města.

Odpověď odeslána DS dne 19. 7. 2017.

Žádost vyřizovala: Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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