OBEC STARÉ MÍSTO
Staré Místo 70,
506 01 Jičín
Obecní úřad Staré Místo

Naše značka
OUStM – 227/2017

Vyřizuje
Pikardová Kateřina

Staré Místo dne
11. 7. 2017

INF 4/2017

Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní úřad Staré Místo obdržel dne 5. 7. 2017 žádost o informaci od společnosti XX. Žádost byla
podána režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí informací týkajících se:
„ 1)….zda je obec na základě jakýchkoli smluvních ujednání či ve vazbě na současně nastavené
smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost XX, či
jiný subjekt (a který), pokud by hodlala deklarovat zájem o spolupráci, přistoupit k jednání o
spolupráci, či uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o
spolupráci při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s XX a dále
2) zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce,
které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující deklarování zájmu o
spolupráci, jednání o spolupráci a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s XX ……… při zajišťování
sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů.“

K otázkám žadatele jsme uvedli:
Ad 1) že obec není povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost
Ad 2) že obci nejsou známy podrobnosti smluvních ujednání a tudíž není možné na tuto otázku
jednoznačně odpovědět. Obec nemůže přislíbit zájem o spolupráci či uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí, když nemá žádné podklady a s firmou XX do této chvíle nejednala. O uzavírání smluv
rozhoduje Zastupitelstvo obce Staré Místo.
Informace byla zaslána do datové schránky žadatele dne 11. 7. 2017.
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