Obecní úřad Hlohovec
Hlavní 75, 691 43 Hlohovec

číslo jednací: 473/2017
vyřizuje: RNDr. Marie Michalicová
V Hlohovci dne 19. 7. 2017

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

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Obec Hlohovec obdržela dne 7. 7. 2017 od společnosti REMA AOS, a.s. žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Předmětem žádosti je možnost spolupráce při zajišťování sdruženého plnění zpětného odběru obalů,
třídění odpadů z obalů a rozvoj sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.
Obec Hlohovec poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
1. Zda je obec na základě jakéhokoliv smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené
smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost (AOS)
EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt pokud by hodlala deklarovat zájem přistoupit k jednání o spolupráci,
uzavřít smlouvu o spolupráci s REMA AOS, a.s.
Při získávání informací o možné spolupráci s jinou AOS a při zvažování spolupráce a nezávazném
jednání s třetí osobou není obec povinna informovat EKO-KOM, a.s. Nutná komunikace a informování
AOS EKO-KOM, a.s. nastane, až bude obec skutečně chtít zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů
nebo pro další AOS. Pak by bylo nutné EKO-KOM informovat a uzavřít dodatek ke stávající smlouvě,
aby nedocházelo k duplicitě vykazování odpadu.
2. Zda existuje jakékoliv smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoliv okolnost na straně
obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoli bránící či komplikující deklarování zájmu,
přistoupení k jednání o spolupráci, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy.
Obec Hlohovec má uzavřenou smlouvu ze dne 3. 4. 2014 s AOS EKO-KOM a.s. 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. Smlouvy uzavřené s obcemi spolupráci
s jinou AOS připouští s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a
EKO-KOM a.s. nutno uzavřít dodatek, jehož obsah bude upraven dle konkrétního návrhu smlouvy
s jinou AOS.

RNDr. Marie Michalicová
starostka obce

