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V Prosenicích dne 13.07.2017
Čj.: 422/2017
Věc:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Smlouva s obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Dne 10. 7. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
K žádosti sdělujeme následující:
Ad1.) Obec Prosenice (dále jen obec) má platnou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.
Z této smlouvy vyplývá obci informační povinnost, doslovně:
V případě, že obec bude hodlat zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro
třetí osobu v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona o obalech, je o tom povinna předem písemně informovat společnost (to
je EKO-KOM, a.s. – poznámka obce) a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení
odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná.
Ad2.) Obec Prosenice (dále jen obec) má platnou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.
Z této smlouvy vyplývá obci následující závazek navazující na situaci uvedenou v bodu Ad 1.),
doslovně:
Smluvní strany se v takovém případě (to je situace dle bodu Ad 1.) – poznámka obce) zavazují
uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude stanoven objem služeb, jejichž poskytování má být
nadále předmětem této smlouvy, ve vazbě na potřeby Systému sdruženého plnění EKO-KOM.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny ani omezeny povinnosti smluvních stran podle ostatních
ustanovení této smlouvy. Pakliže budou splněny podmínky pro vznik informační povinnosti
podle věty první (to je situace dle bodu Ad 1.) první věta – poznámka obce), je společnost
oprávněna smlouvu vypovědět ke konci Období (to je čtvrtletí – poznámka obce) výpovědí
podanou alespoň tři měsíce předem.
S pozdravem

Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
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