Mikroregion Sokolov – východ
Březová, Dolní Rychnov, Hory, Chodov, Jenišov, Královské Poříčí, Loket, Lomnice, Mírová,
Nové Sedlo, Sokolov, Staré Sedlo, Šabina, Vintířov
_________________________________________________________________________________________

Kompostéry pro občany
Vážení,
svazek obcí Mikroregion Sokolov – východ připravuje žádost o dotaci na projekt pořízení
kompostérů pro občany z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je předcházení
vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Kompostéry budou sloužit ke
kompostování biologicky rozložitelných materiálů rostlinného původu, např. posečené
trávy.
Vlastníkem kompostérů po dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let bude Mikroregion Sokolov
– východ. Kompostéry budou mít ve výpůjčce jednotlivé členské obce mikroregionu, které se
zapojí do projektu. Členská obec uzavře smlouvu o výpůjčce kompostéru s konečným
uživatelem (občanem obce), občan bude užívat kompostér zdarma.
Vypůjčitel – občan:
- bude mít umístěn kompostér na svém pozemku, příp. se souhlasem vlastníka pozemku.
- bude používat kompostér výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu
z domácností a zahrad dle zásad správného kompostování, po celou dobu udržitelnosti
projektu.
- nesmí přenechat kompostér jiné osobě a nebude jej používat k podnikatelské činnosti
- bude využívat vzniklý kompost k vlastnímu využití (nikoli ke komerčním účelům)
Po skončení udržitelnosti projektu převede vlastník kompostérů – Mikroregion Sokolov –
východ – tyto bezúplatně do vlastnictví půjčitele (obce) a ten je bez zbytečného odkladu
převede do vlastnictví vypůjčitele (občana).
Uvažuje se o pořízení dvou typů kompostérů – 800 l a 1050 l. Základní podmínkou je záruka
60 měsíců. Předpokládá se cena 4-5 tis. Kč/ks. Předpokládá se, že k užívání občanům by se
kompostéry předaly v 2. pol. roku 2018.
Obec zapojená do projektu bude spolufinancovat projekt adekvátně počtu pořízených
kompostérů ve výši 15% celkových způsobilých výdajů. Dotace je 85% ze způsobilých výdajů.
Občané, kteří mají předběžný zájem o umístění kompostéru zdarma na své zahradě,
obracejte se prosím, na svou obec- město Loket, odbor výstavby, p. Naděžda Doischerová,
email n.doischerova@loket.cz, telefon 352 359 726, nejpozději do 15. června 2017.
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