Vážení občané,
v dubnu 2015 jsme vás prostřednictvím zpravodaje Troubský hlasatel č. 119 informovali o
podané žádosti s názvem „Zkvalitnění nakládání s bio-odpady v obci Troubsko“ do
Operačního programu životní prostředí. Cílem bylo podpořit domácí kompostování a snížit
množství směsného komunálního odpadu. Výsledkem žádosti pak měl být nákup 250 kusů
domácích kompostérů, které by byly bezúplatně zapůjčeny občanům Troubska.
V červnu 2015 obdržela obec Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního
fondu Životního prostředí. Znamená to tedy, že podání žádosti bylo úspěšné a do konce
roku 2015 budou kompostéry zakoupeny a předány občanům.
Jaký bude další postup? Do konce srpna vypíšeme a uskutečníme zadávací řízení na
dodavatele a podepíšeme kupní smlouvu. Během září a října by měla vítězná firma dodat
kompostéry do obce a obec je pak ve třech etapách předá občanům.
S každým občanem obec uzavře tzv. Smlouvy o výpůjčce věci a následném darování.
Kompostér bude sloužit k odkládání rozložitelného komunálního odpadu, občanům bude
zapůjčen zdarma na dobu určitou pět let. Po uplynutí pěti let přenechá obec kompostér
bezplatně občanovi.
Kompostér musí být umístěn na pozemku, který se nachází v katastrálním území obce
Troubsko a nesmí být přenechán do užívání třetí osobě!
Předpokládáme, že místem předání kompostéru občanovi bude parkoviště u Obecního
úřadu (ul. Zámecká).
Záleží nyní na každém, zda nabídku obce využije. Realizace celé akce bude organizačně a
časově náročná a proto žádáme všechny zájemce, aby vyplnili a odevzdali nebo zaslali na
OÚ Troubsko k rukám p. Šimečkové spodní část tohoto dokumentu (NÁVRATKA – DOMÁCÍ
KOMPOSTÉR). Návratku můžete dodat také elektronicky – vyplněnou návratku naskenujete
a zašlete na e-mail: podatelna@troubsko.cz. Do každé domácnosti je možné získat pouze
jeden kompostér. Uspokojeno bude prvních 250 zájemců. Nové informace budou
průběžně zveřejňovány na webu obce.
Blanka Končická
místostarostka obce Troubsko

NÁVRATKA – DOMÁCÍ KOMPOSTÉR
Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………………..
Kontakt: …………………………… (mobil) ………………………………… (e-mail)
Adresa pro umístění kompostéru: ……………………………………………………………..……..
Tímto projevuji vážný zájem o jeden kus kompostéru v rámci projektu s názvem „Zkvalitnění
nakládání s bio-odpady v obci Troubsko“ a souhlasím s uzavřením Smlouvy o výpůjčce
věci a následném darování. Na výzvu obce odeberu v domluveném termínu předmět
výpůjčky.
Datum: ………………………………..

Podpis: …………………………

