Obec Cidlina
Cidlina 35
675 44 p. Lesonice

REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4

V Cidlině dne 14.7.2017

Zaslání odpovědi na vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení představitelé společnosti REMA AOS a.s.,
naše obec Cidlina jako člen „Svazku obcí pro komunální služby“ řeší otázku odpadového
hospodářství společně s ostatními obcemi v regionu. Svazek obcí, má 166 členů s 118 000
obyvateli, se věnuje problematice odpadového hospodářství již od roku 1992. Svazek obcí
patří k nositelům všech projektů a postupů, které úroveň odpadového hospodářství v našem
regionu posouvají na vyšší úroveň. Všechny projekty jsou realizovány tak, aby řešily daný
problém všech členských obcí v celém regionu svazku obcí.
Možnost spolupráce obce s více autorizovanými společnostmi určitě vyloučena není. My
zatím úplně konkrétní představu o podobě spolupráce REMA AOS a.s. s obcemi nemáme a v
odkazu na vaše internetové stránky nejsou uvedeny všechny podrobnosti, které by nás
zajímaly.
Z výše uvedeného vyplývá, že, nemáme dostatek informací, abychom mohli zvážit, výhodnost
nebo nevýhodnost o proti systému, který je u nás dlouhodobě zaveden a uzavřít smlouvu o
smlouvě budoucí.
Na váš dotaz č.1., odst. a,b,c, vám v sdělujeme, že naše obec není povinna informovat
stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a.s. o jednání či spolupráce s jinou
AOS.
Na Váš dotaz č. 2., odst. a,b,c, vám sdělujeme, že naše obec jako člen svazku obcí, bude ve
svém rozhodování postupovat v souladu s ostatními členy svazku obcí tak, aby byl zachován
účel svazku obcí.
„Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a
to zejména vytvoření uceleného, trvale udržitelného, systému nakládání s odpady a péče o
veřejné prostranství, který zabezpečí členským obcím plnit veškeré legislativní požadavky.“

Pro bližší informace a možná jednání o spolupráci, se obraťte na ředitele svazku obcí pana
Pavla Gregora, tel: 603 217 946, e-mail: p.gregor@svazek-služby.cz, www.svazek-sluzby.cz
.

S pozdravem

-----------------------starosta obce Cidlina Libor Veselý

