OBEC DOLCE

REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510/38
IČ: 04675151
140 00 Praha 4 - Krč

Váš dopis zn./ze dne:
07.07.2017

Naše značka:

Vyřizuje:

Dne:

OÚ – 116/2017

Lenka Szikszayová

31.07.2017

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená společnost,
dle vašich požadavků zasíláme informace týkající se zpětného odběru obalů v naší obci, a zda by
naše obec:
Otázka 1: uvítala vstup další autorizované společnosti na trh v České republice, která by přinesla
alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a
tříděných odpadů;
Odpověď: Konkurence více firem je ve většině případů pozitivní, nicméně v této oblasti nemáme
v současné době žádné problémy.
Otázka 2: měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu
a 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 REMA AOS, a.s.
Odpověď: Společnost REMA AOS, a.s. je v současné době bez potřebné licence a nevíme, jaké a
jak kvalitní bude poskytovat služby. Neplánujeme tedy podepisování žádných smluv ani potvrzení.
Otázka 3: zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně
nastavené smluvní vtahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou
společnost EKO-KOM, a.s. či jiný subjekt.
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OBEC DOLCE
Odpověď: Obec není povinna informovat stávající společnost EKO-KOM, a.s. Pouze v případě, že
bychom se společností REMA AOS, a.s. chtěli uzavřít smlouvu, muselo by dojít k úpravě stávajících
smluv se společností EKO-KOM, a.s.
To ovšem vzhledem k dosavadnímu jednání společnosti REMA AOS, a.s., která ještě ani
neprezentovala potenciál svých služeb a už zjišťuje možnosti podpisu smlouvy o smlouvě budoucí,
nepředpokládáme.
Otázka 4: 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
deklarování zájmu, jednání o spolupráci, apod.
Odpověď: Neexistují žádné okolnosti bránící vzájemnému jednání obce Dolce a společnosti REMA
AOS, a.s.
Zároveň deklaruji, až budeme zvažovat jakékoli změny stávající situace, budeme nejprve chtít vidět
reference, nabídku služeb a cenovou relaci Vaší společnosti. Zároveň Vás v tomto případě osloví
vedení obce a nikoli obráceně.

S pozdravem

doc. Ing. Michal Šimon, PhD.
starosta obce Dolce
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