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Vyjád"ení k �ádosti o poskytnutí informace 

 
Vá�ený pane, 
 

na základì Va�í �ádosti Vám k první èásti sdìlujeme následující: 
 

ad 1. Domníváme se, �e v bì�ném konkurenèním prostøedí je zøejmì výhodné, pokud se na trhu  
         pohybuje více firem, které nabízejí rùzné slu�by a objednatel má mo�nost výbìru. 
         Tedy ano, uvítali bychom vstup dal�í autorizované obalové spoleènosti na trh v ÈR. 
 

ad 2. Zároveò Vám sdìlujeme, �e statutární mìsto Liberec (dále jen SML) má v souèasnosti  
         uzavøen smluvní dokument s jinou autorizovanou obalovou spoleèností. 
         Vá� dokument neobsahuje konkrétní formu spolupráce, na základì èeho� Vám nyní  
         nejsme schopni sdìlit, jestli o spolupráci s Va�í AOS budeme mít do budoucna zájem. 

         O pøípadné spolupráci bychom uva�ovali samozøejmì a� po podání nabídky z Va�í strany 

         na konkrétní formu spolupráce, její� souèástí by bylo upøesnìní i vý�e poskytnutí  
         finanèních prostøedkù obci. Tato nabídka by následnì musela být pøedlo�ena orgánùm  
         SML, které by posoudili její výhodnost èi nevýhodnost pro mìsto Liberec. 

 

Dále na základì Va�í �ádosti Vám ke druhé èásti o poskytnutí informace na základì zákona è. 106/1999 
Sb., o svobodném, pøístupu k informacím, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, v ní� po�adujete informace 
vyplývající ze smluvního vztahu se spoleèností EKO-KOM a.s., sdìlujeme následující: 
 

Uzavøená smlouva nepøedstavuje pøeká�ku nebo okolnost bránící v jednání o spolupráci s jinou 
obalovou spoleèností, tak, aby mohly v obci fungovat soubì�nì dvì autorizované obalové spoleènosti. 
 

V pøíloze Vám zasíláme kopii smlouvy, kterou má SML uzavøenou se spol. EKO-KOM a.s., z ní� 
mù�ete dále po�adované informace vyèíst. Smlouvu poskytujeme bez pøíloh, které jsou veøejnì 
pøístupné ke sta�ení na webových stránkách spoleènosti EKO-KOM a.s.  

 

Poskytnutí kopie smlouvy bylo odsouhlaseno i druhou stranou.   

 

Pøílohy: smlouva se spoleèností EKO-KOM a.s. 
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