Město Velké Opatovice
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice

P R A V I D L A – 3. kolo
přidělování kompostérů na bioodpad

Základní ustanovení:
Rada města Velké Opatovice na svém zasedání dne 11.09.2020 schválila obsah a znění
pravidel přidělování kompostérů o objemu 950 litrů na bioodpad. Kompostéry byly
nakoupeny za spoluúčasti dotačních prostředků v rámci projektu „ Dobrovolný svazek obcí
Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“,
spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí.

Znění a obsah pravidel:
1. Přidělení Kompostéru je podmíněno podpisem smlouvy o výpůjčce, ve které se
vypůjčitel zaváže, že bude kompostér užívat jen ke kompostování bioodpadu a že o
něj bude pečovat s péčí řádného hospodáře.
2. Smlouvu o výpůjčce kompostéru uzavře Město Velké Opatovice s osobou užívající
pozemek v k. ú. Velké Opatovice, Brťov u Velkých Opatovic, Bezděčí u Velkých
Opatovic, Korbelova Lhota, Svárov u Velkých Opatovic a Velká Roudka, který
produkuje bioodpad
3. Pro podmínky pravidel přidělování kompostérů na bioodpad se nebere v úvahu
uchazeč, který má veden trvalý pobyt na adrese obecního úřadu, tj. na adrese
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice.
4. Smlouvu o výpůjčce je možné uzavřít na dobu 7 let, přičemž životnost kompostérů je
uvažována na 10 let. Po uplynutí doby výpůjčky 7 let přejdou kompostéry bezplatně
do vlastnictví vypůjčitele.
5. Smlouva o výpůjčce kompostéru nebude uzavřena s žadatelem, který má vůči městu
neuhrazený jakýkoliv finanční nebo jiný závazek po termínu splatnosti.
6. Kompostéry podle těchto pravidel není dovoleno předávat do užívání třetí osobě.
7. Zájemci o výpůjčku kompostéru na bioodpad se mohou přihlásit na Městském úřadě
Velké Opatovice formou podání žádosti buď osobně na podatelně nebo elektronicky
e-mailem na adrese mesto@velkeopatovice.cz. Zveřejnění nabídky bude na obecní
úřední desce, na internetových stránkách města včetně formulářů ke stažení a v tisku
(Zpravodaj za měsíc 11/2020) nebo k vyzvednutí v kanceláři Infocentra. Lhůta pro
podání žádostí je do 30.04.2021.

8. Žádost o přidělení kompostéru na bioodpad musí obsahovat jméno, příjmení, datum
narození, adresu trvalého pobytu vč. čísla popisného, číslo parcely a
katastrální území příslušného pozemku, kde bude kompostér umístěn, viz.
formulář „Žádost o přidělení kompostéru“, který je přílohou těchto pravidel.
Zásada je: neomezený počet kompostérů na 1 nemovitost v k. ú. Velké
Opatovice, Brťov u Velkých Opatovic, Bezděčí u Velkých Opatovic, Korbelova
Lhota, Svárov u Velkých Opatovic a Velká Roudka.
9. Všechny uvedené způsoby rezervace kompostérů jsou rovnocenné a budou
považovány za závazné. V případě vyššího zájmu o kompostéry, než je počet
pořízených kompostérů (650 ks) budou přidělovány individuálně.
10. Ostatní případy budou řešeny individuálně.
11. Uzavírání smluv a následný výdej kompostérů oprávněným žadatelům bude probíhat
po podání žádosti do vyčerpání pořízených kompostérů (650 ks). Přesný termín bude
žadatelům oznámen.
12. Půjčitel a zástupce poskytovatele dotace si vyhrazují právo kontroly nad správností
užívání kompostéru na bioodpad.
13. V případě rozbití nebo ztráty kompostéru na bioodpad není nárok na získání nového
kompostéru. O ztrátě nebo rozbití kompostéru je vypůjčitel povinen půjčitele
bezodkladně informovat.

Ve Velkých Opatovicích dne 11.09. 2020

……………………………..
Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka

……………………………..
Jaroslav Bárta
místostarosta

