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Váš dopis ze dne:

28. 6. 2017

Vaše číslo jednací:
Spisová značka:
Naše číslo jednací:

VODR-139/2017

Vyřizuje:

Bc. Ilona Vavřičková, starostka

Tel.:

+ 420 606 579 162

Datum:

11. 7. 2017

Místo:

Vodranty

Věc: Žádost o poskytnutí informace
Vážení,
k Vaší žádosti Vám sděluji:
1. zda by obec uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by
přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění
odpadů;
Ano, resp. proč ne.

2. měla zájem o spolupráci s „nejmenovanou obalovou společností“ (nahrazen název spol.) a za tím účelem
byla ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a
zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení autorizace pro „nejmenovanou obalovou společností“ (nahrazen název spol.)
V případě zájmu o budoucí spolupráci se ozveme, bude nutné prostudovat podmínky. Bylo by žádoucí
prostřednictvím mikroregionů či MAS sdělit podrobnosti.

1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní
vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost, či jiný subjekt
Ano, je povinna, a to pokud by obec chtěla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat
potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; bylo by nutné upravit stávající smluvní vztah
s obalovou firmou.
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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
c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění
zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
Ne; ale bylo by nutné vykomunikovat se stávající obalovou společností změnu stávajícího smluvního ujednání
dodatkem ke smlouvě, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu.

S pozdravem,

Bc. Ilona Vavřičková, starostka obce Vodranty
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