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Písemná žádost o poskYtnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném př8tupu
k informacím

Žadatel:
Mattoni 1873 a.s.
se sídlem Horova 3, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 14706725
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 71

Adresa žadatele pro doručování:
Datová schránka: if7qs2w

Vážený pane starosto,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se dovolujeme obrátit
na Vaši obec, jako územní samosprávný celek, jenž poskytuje informace dle uvedeného zákona
vztahující se k jeho působnosti.

Žádáme Vás o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve vaší obci
za rok 2019 v následujícím členění:

l) Kolik bylo vúzemní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostrúch
jednotkách v tříděni dle jednotlivých zákjadnich typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lqjenka,
kovy, dřevo, a přirozeně celkem.

2) Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce
2019 vznikly?

3) Jaké platby byly v roce 2019 obci zaplaceny subjektům zajišt'ujícím svoz tříděných
obalových odpadů?

4) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišt'ujícím svoz plastových
obálových odpadů?

5) Jaké platby byl v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišt'ujíciin tňdění, resp. přetňdění,
plastových odpadů?

6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu
(dnihomému) u)'acovánP

7) Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. za
činnost a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně
odměn a bonusů
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8) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně využitelných
surovin ze sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama.

9) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru tříděných
odpadů, pokud tuto činnost realizuje.

10)Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej al plechovek ze
sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje

Velmi děkujeme za poskytnutí těchto informaci, jejichž poskytnutí Vás, jak doufáme, příliš
nezatíží Máte-li stanoven sazebník nákladů (úhrad) za poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., jsme připraveni na Vaši výzvu nutné náklady bez prodlení uhradit.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem.

V Praze, dne 7. srpna 2020.

Za společnost Mattoni 1873 a.s.,

Alessandro Pasquale
statutární ředitel
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[OU] Ústí nad Orlicí
Město Ústi nad Orlicí
odbor Životního prostředí

Vaše Ľ',j,:
2.(' dne: 07.08.2020

Naše č.j.: MUUO/26398/2020/Žp/kop
Cisto sjjisw 104/2020
Poč. listů: 1
Poč. příioh: (J

lis. µ1'.: O

Mgr. Tomáš Kopecký
ľet: '165514240
F-mM: kopecky@muuo.cz
Datum: 11.08.2020
Místo: Ústi nad Orlici

Mattoni 1873 a.s.

[

Horova 1361/3
360 01 KARLOVY VARY

Žádost o poskytnutí 'nformace

V souladu se zněním zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám odpovídáme na
dotazy:
Add. l) V roce 2019 bylo v Ústi nad Orlicí vytříděno: papír a lepenka 329 tun, sklo 173 tun, plast 245
tun.
Add. 2) Od 15.12.2013 do 3Q 2019 bylo smluvně se svozovou firmou, která nám sváŽi také SKO a
bioodpad a další odpady ze sběrného dvora, sjednáno, že náklad za svoz a odstranění {předáni na
třidÍcÍ linky) tříděných složek odpadu (papír a lepenka, sklo a plast) bude hrazen a roven podpoře za
třÍdění od spol. EKOKOM. To tedy činilo v roce 2019 za 1-3 Q částku 1588 899 KČ (nepodléhá dani =
konečná částka). Vzhledem ke stavu dlouhodobě negativních výkupních cen komodity plast, byl takto
nastavený smluvní vztah neudržitelný. Proto RM odsouhlasila změnu smlouvy a od 3Q 2019 platíme
,,skutečnou" cenu za svoz a odstraněni ve výši 1 933 200 kč bez DPH/rok. plusový prodej komodit
(plast je v mínusu za 11-12 měsíc 2019 jsme za něj zaplatili částka 56192,86 KČ s DPH) je nám
fakturován zpět jako příjem (papír a sklo - pozn. papír se dostal ke konci roku na O KČ/t, nyní je již v
plusu). Příspěvek od spol. EKOKOM je od 3Q naším příjmem. Z toho lze vyvodit, že náklad za rok 2019
byl:2 229884,86SDPH.
Add. 3) viz Add- 2)
Add. 4)viz Add. 2)
Add. 5) Přímo jsme žádnou částku nehradili, lze dovodit, že z Částky doplatku 56 192,86 KČ s DPH za
odstranění plastu za 11-12 měsíc 2019 hradila svozová firma větší Část za služby třidÍcÍ|ince. Nicméně
nemáme přesnější informace.
Add. 6) Přesnou informaci nemáme, náklad je součásti paušálni ceny viz Add. 2)
Add. 7) EKOKOM: IQ: 506 472,50 Kč, IIQ: 533 362,00 Kč, |||Q; 549 064,50 KČ, IVQ: 512448,5 KČ 2019
Add. 8) Za měsíc říjen 2019 (listopad a prosinec vyúčtován v lednu 2020) jsme za komodity papír a
sklo obdrželi částku 14 092,22 Kč s DPH, respektive byla započtena oproti nákladu za plast, viz Add. 5)
Add. 9) O KČ
Add. 10) O KČ. Provádíme kontejnerový sběr drobných kovů, kde máme smluvně zajištěn svoz a
odstranění bezplatně, kdy prodej komodity je věcí smluvnIho partnera, z něhož si umořuje náklady
svozu. je třeba dodat, že občané do nádob v rozporu s pokyny odkládají i kovové obaly v kategorii
nebezpečný odpad (od barev, tlakové nádobky apod.), což přináší další náklady na jejich likvidaci na
straně smluvního partnera. Máme signály, že takto nastavený smluvní vztah není dlouhodobě
udržitelný z důvodu nízkých výkupních cen a kvality kovů použitých v nápojových obalech.
S pozdravem

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí
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