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Poskytnutí informace dle zákona
Na základě Vaší žádosti ze dne 5.7.2017 Vám zasíláme požadované informace :
1. Máme za to, že konkurenční prostředí, i v oblasti zpětného odběru odpadů z obalů a
třídění odpadů, je prospěšné pro účelné a hospodárné nakládání s obecním majetkem.
Případný vstup vaší společnosti na trh tedy jistě bude přínosem.
2. Případné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiného typu smlouvy podléhá schválení
příslušnými orgány města, po vyhodnocení nabídek vztahující se k určité službě.
V současné době nemáme žádnou vaši nabídku na poskytování služeb v oblasti zpětného
odběru odpadů z obalů a jejich třídění a neexistuje tedy ani důvod pro změnu stávajícího
smluvního partnera v této oblasti či zahájení jednání o této spolupráci.
3. Město Tachov má uzavřenou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů“ s fi. EKO-KOM, a.s., a dle této smlouvy jsme případně povinni informovat
uvedenou společnost o :
 záměru, že město hodlá zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití
i pro třetí osobu v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech
 uzavření smlouvy, na základě které bude město předávat odpad k úpravě či jinému
nakládání třetí osobě v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech
4. Pokud vznikne výše uvedená informační povinnost města, je EKO-KOM,a.s., oprávněna
stávající smlouvu vypovědět, a to ke konci čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce
předem.

Komplikaci vidím například v modelové situaci :
 město bude informovat EKO-KOM,a.s., o záměru jednat s vaší společností
 EKO-KOM,a.s. vypoví městu smlouvu
 vaše společnost nabídne městu smlouvu, jejíž podmínky budou pro město
nevýhodné nebo nepřijatelné
 město nebude mít po určitou dobu smluvně zajištěn odběr odpadu z obalů a
dostane se do tísně.
Nicméně, pokud Město Tachov obdrží vaši nabídku na zajištění zpětného odběru odpadu
z obalů a jeho využití, bude se jí zabývat a reagovat na ní.
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