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Klenčí pod Čerchovem, 11. července 2017

Vážení,
tímto reagujeme na Vaši žádost o informaci ze dne 10. července 2017. Na Vaše otázky
odpovíme postupně dle žádosti.

Otázka:
l. Uvítala by obec vstup další společnosti na trh v ČR?
Odpověď:

Ano uvítala. Jedině konkurenční prostředí dokáže tlačit na zvýšení kvality a snížení cen
za likvidaci odpadu.

Otázka:
2. Měla by obec zájem o spolupráci se společností REMA AOS, a.s.?
Odpověď':

Nelze jednoznačně odpověď. Schvalování této spolupráce a následné smlouvy je
v kompetenci rady městyse a její rozhodnutí není možné nyní říci závazně. Dále neznáme
znění smlouvy.

Otázka:
3. Zda musíme informovat spol. EKO-KOM, a.s.?
Odpověď:
Ano, měli bychom o případném přechodu informovat v případě bodu c (uzavřít smlouvu o
smlouvě budoucí,...). považuji to však v každém případě za slušné jednání.
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, Otázka

4. Zda existují smluvní ujednání bránící spolupráci?
Odpověď':

Pravděpodobně může být jedinou překážkou rozhodnutí zastupitelstva příp. rady městyse.
Toto rozhodnutí momentálně neznáme.
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Jan Bozděch
starosta městyse
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