ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA

Kompostér v hodnotě 3000 Kč
zdarma do každého domu.
Městys Bojanov usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který
by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad
tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a
následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém domácího kompostování.
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude
zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o zmíněné
kompostéry.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné
sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí
esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva,
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky,
kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě
psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma
a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů,
hadry z přírodních tkanin.
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér ZDARMA:
Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru
O Vás
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________

Obec: __________________________________ Číslo popisné: __________

Dne:__________________________ Podpis: _____________________________________

Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:

800 L
1050 L
1400 L

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 22.6.2016 na Úřad městysu, a to z důvodu
splnění termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci.

Vážení a milí spoluobčané,
v nedávné době proběhla v naší obci anketa týkající se bioodpadu a nakládání s ním. Jejím cílem
bylo zjistit, jakým způsobem chtějí občané řešit likvidaci bioodpadu. Výsledek ankety byl bohužel
nepřesvědčivý, neboť se vrátila pouze část anketních lístků.
Na počátku měsíce září 2016 bude Státním fondem životního prostředí vyhlášena výzva, na jejímž
základě bude možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a
dalších souvisejících zařízení (kromě zmiňovaného např. štěpkovačů, nádob na tříděný odpad či
velkokapacitních kontejnerů).
V minulých výzvách činila výše dotace 85 % a předpokládá se, že v dané výši bude vyhlášena i
v letošním roce. V případě naší obce by se nežádalo jen o domácí kompostéry, ale i o traktorový nosič
kontejnerů a velkoobjemové kontejnery. Věřím, že nám na danou anketu odpovíte a pomůžete tak
k získání dotace.
S pozdravem a přáním hezkého léta
Milan Michálek
starosta městysu Bojanov

Na úplný závěr mi dovolte stručný nástin, jak dotace na kompostéry funguje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obec udělá průzkum, který zjistí, kdo z občanů má zájem o umístění kompostéru na svém
pozemku,
na základě dat z průzkumu se zpracuje žádost o dotaci,
po přiznání dotace proběhne výběrové řízení,
vítězná firma doveze kompostéry a proškolí občany, jak kompostér sestavit a jak správně
kompostovat,
kompostéry si občané vyzvednou na obci, sestaví si je a mohou začít kompostovat,
udržitelnost projektu je 5 let a po uplynutí této doby budou kompostéry převedeny do majetku
občanů.

