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Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů
Dne 7. července byla na Městský úřad Kryry doručena žádost (č j,86912017) o poskytnutí
informací dle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, ve znění
pozdějšíchpředpisů. ve věci poskytnutí informací týkajících se dotazů:
1.Zdaje Vaše obec nazákladě jakéhokoli smltrvního ujednání či ve vazbě na současně
nastavené smluvní vztahy azávazky povinna iníbrmovat stávající autorizovanou obalovou
společnost EKO-KOM, a.s.. či jiný suijs@ktgrý), pokud by hodlala
a. deklarovaí zé4em o spolupráci
a.s. při zajišt'ování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využitíodpadů z obalů:

b.přistoupitkjednáníospoluprácisí.a.s.přizajiŠt.ovánísdruženéhoplnění

povinností zpětného odběru avyužiti odpadů z obalů:
c. uzavíit smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vildat potvrzení o
spolupráci a zajištěnízíízenisběrných míst ve Vašíobci;
2. Zda existuje jakékoliv smluvní ujednárrí či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na
straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či
komplikující
a. deklarování zétlmu o spolupráci s llD
a,s. při zajišt'ováni sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využitíodpadů z obalů;
b. jednání o spolupráci s t-l,
a.s. při zajišt'ování sdruženého plnění povinností
zpětného odběru avyužiíiodpadů z obalů;
c. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o
spolupráci a zajištění zřízeni sběrných míst ve Vašíobci; a pokud ano, co z tohoto ujednání
či závazkll obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. Popisu
příslušnéokolnosti, a dále poskytnutí odkazuna konkrétní právní skutečnosti, ze které tuto
okolnost dovozujete).
K výše uvedeným dotazům sdělujeme,, že ve smyslu obsahu dotazu č. 1 není město
Kryry povinno informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM,
a.s., či jiný subjekt pokud by hodlala postupovat dle písmen a) až c) a dále ve smyslu
obsahu dotazu č.2 sdělujeme,že neexistuje žádné smluvní ujednání čízávazekměsta,
ani okolnost, které by představovaly překážku bránícíči komplikujícínaplnění
písmen a) až c).
Dále sdělujeme, že tato poskytnutá intbrmace předběžně nezavazuje k uzavření smlouvy
nebo smlouvy o smlouvě budoucí, jelikož tato pravomoc náleží výhradně Zastupitelstvu
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Kryry nazákladě předložené konkrétní nabídky nebo smlouvy včetně právatakovou

nabídku odmítnout.
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Za Město Krvrv : Nliroslav Brda. starosta
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