oBEc DRouZrovtcE
sidlo obecniho (iadu: Rud6 arm6dy 80, 431 44 Drouikovice

REMA AOS, a.s.

Antala Staika St0lgg
140 00 Praha 4

Foskytnwti infortnqce

Na ziikladd VaSi )iidosti ze dne 28. 06. 2017 o poskytnutf informaci souvisejicich s ud6lenim
autorizace na rlseku plndni povinnosti zpdtn6ho odbdru a vyuZitf odpadfr sddlujeme niZe uveden6
odpovedi.
V prv6 iad6 dovolte, abychom se omluvili za nesplnEnf terminu podat poZadovan6 informace
do 31.
07. ?ar7, ale odpovddnd pracovnice derpd iSdnou dovolenou, takZe vdc musel ieiit starosta obce.
Nyni k VaSim dotaz0m:

:t\. vstup

2"

dalSi autorizovan6 spolednosti na trh v dR lze obecn6 piivitat. Nakliidiini s obaly je
podnikatelskou dinnosti, pii kter6 je vZdy pozitivnf, pokud bude na trhu vice subjektg
poskytujic( tyto sluZby.
I pies vf5e uveden6 ale vt6to fAzizat(m obec DrouZkovice neuvaZuje se zm6nou stdvajiciho
smluvniho vztahu se spolednostl EKO-KoM, a.s. Piipadn6 uzavienismlouvy o smlouv6 budouci
se spolednosti REMAAOS, a.s. by ale 5lo ozavazujki prdvnf akt, o kter6m by muselo rozhodnout

zastupitelstvo obce. Nicm6nd obec tento postup do budoucna neodmftd a lze o n6m uvaZovat
v pfipad6, Ze stdvajici smluvni vztah se spolednosti EKO-KOM, a.s. by se stal pro obec
nevri hodnf nebo jakkoliv jinak problematickf.

Sddleni kZddostem o poskytnuti informaci dle zdkona E. 106/1999 Sb.,
k infcrmacim, ve zn6ni pozd6jSlch piedpisfi:
:t,

?_.

o svobodn6m piistupu

Ze st5vajiciho smluvniho vztahu se spolednosti EKO-KOM, a.s. nevypl'ivd pro obec Drouikovice

povinnost informovat uvedenou spolednost v pilpadech, kdy by obec hodlala vstoupit
do
jeondnls dalSf autorizovanou osobou. Smlouva je uzaviena na dobu neurditou
s moinostiod
ni za podminek uvedenfch ve smlouv6 odstoupit nebo ji i bez uddnid0vod0 vypov6d6t.
Zuzav\end smlouvy nevypl'ivd Zddnd okolnost, kterd by obci brdnila nebo komplikovala
oiipadnri zdjem uzaviit smluvnf vztah se spolednosti REMA AOS, a.s. (domnlvdme se, Ze takto
by to ani nemohlo blit ve smlouvd uvedeno).

V Drouikovicich dne Oi,.
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starosta obce
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