POSKYTOVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ OBČANŮM NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI – MAJITELŮM
RODINNÝCH DOMŮ

Hlavní město Praha zastoupená odborem ochrany prostředí MHMP, ve spolupráci
s městskými částmi, které projevily zájem, podala 31.7.2017 žádost o poskytnutí dotace
z Operačního programu Životní prostředí (68. výzva) na nákup kompostérů. Žádost je
podaná na 1750 ks (pro město Prahu)
Prahu). Z toho se předpokládá 1 400 kusů jednokomorových
uzavřených kompostérů s provětráváním o objemu 1000 litrů a 350 kusů dvoukomorových
kompostérů, otevřených s objemem 1000 + 1000 litrů (celkem 2000 litrů).
Zájemci se mohou registrovat přes e
elektronický systém na stránkách
www.odpadovecentrum.cz . Je nutné v rámci „žádosti o kompostér“ vyplnit kolonku „Hlavní
město Praha – průzkum zájmu“. V případě, že bude kompostér umístěn na pronajatém
pozemku, musí být ke smlouvě doložen souhlas vlastníka pozemku. Podmínky jednotlivých
projektů jsou stanoveny ve smlouvách mezi účastníky projektů a obcemi a městy, ve kterých
projekty probíhají. V návaznosti na výše uvedené Městská část Praha – Zličín rozhodla o
využití nabídky kompostérů pro potřeby rodinných domů. Současně je třeba předem
avizovat, že městská část nebude dávat souhlas k umístění kompostérů na pozemcích
v jejím vlastnictví. Důvodem k výše uvedenému je především skutečnost, že není vyloučeno,
že provozování kompostérů může být negativně spojeno se zápachem.
tátního fondu životního prostředí o výsledku přidělení dotace budou občané
Po rozhodnutí Státního
informováni, kompostéry by mohly být pořízeny a distribuovány v polovině roku 2018.

Stručně podmínky projektu
Obecně mají účastníci projektů stanoveny následující povinnosti:
•

Vypůjčitel umístí kompostér na oploceném pozemku,, který se nachází v
katastrálním území daného města (obce), přičemž je povinen kompostér chránit
před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat do užívání třetí
osobě. Přesná specifikace umístění kompostéru (pozemku vypůjčitele)
vypů
je
uvedena v předávacím protokolu.
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•

•

•
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•

Pokud bude v době plnění předmětu smlouvy zjištěna vada kompostéru, která
brání jeho užívání v souladu se smlouvou, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost
oznámit neprodleně půjčiteli, který zajistí jeho reklamaci.
Pokud dojde v době plnění předmětu smlouvy k odcizení nebo ke zničení
kompostéru, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli
a předat mu kopii Protokolu o odcizení kompostéru (vystaveného Policií ČR). V
případě odcizení (zničení) kompostéru nebude vypůjčiteli poskytnut náhradní
kompostér.
Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci půjčitele mohou provést kontrolu
umístění kompostéru na pozemku uvedeném v předávacím protokolu, využívání
kompostéru v souladu s touto smlouvou a za účelem provedení inventarizace
majetku půjčitele. Při porušení této povinnosti je půjčitel oprávněn požadovat
vrácení kompostéru nebo uhrazení jeho zůstatkové hodnoty.
V případě, že kontrolou bude zjištěno, že kompostér není využíván v souladu se
smlouvou, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný,
tj. v původním stavu) na základě předávacího protokolu.
Vypůjčitel se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných
ve smlouvě (změnu adresy bydliště, adresy umístění kompostéru apod.).
Vypůjčitel má právo kdykoliv od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení
nastávají dnem doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení
předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli.

