MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTÉR?
DSO ORLICE uspělo se žádostí o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu "Systém
pro separaci biologicky rozložitelných odpadů" z Operačního programu Životní prostředí.
V rámci tohoto projektu město Kostelec nad Orlicí pro své občany pořídí 300 ks kompostérů
o objemu cca 1050 l (100 ks), 800 l (100 ks) a 445 l (100 ks). S pomocí kompostéru lze
získat kvalitní organické hnojivo, které dodá půdě živiny a zlepší její fyzikální vlastnosti.
Každý, kdo má zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru, musí nejprve vyplnit žádost. Její
formulář je k dispozici na podatelně městského úřadu a dále na stránkách města v sekci
Život ve městě – Kam s odpady – Žádost o výpůjčku domovního kompostéru. Žádosti
podávejte na podatelně, a to v písemné podobě v jednom originálním vyhotovení.
Žadatel o bezplatné zapůjčení kompostéru musí splňovat tyto podmínky:
 je občanem města Kostelce nad Orlicí a jeho částí – Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry
(má státní občanství ČR a trvalý pobyt na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí)
 má řádně uhrazen místní poplatek za „provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
 není dlužníkem města Kostelec nad Orlicí
 vlastní či užívá (jako nájemce apod.) na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí
dům se zahradou (zahrádkou) či samostatnou zahradu (zahrádku).
Tyto skutečnosti zájemce prokáže čestným prohlášením ve své žádosti. V žádosti pak uvede
kromě nezbytných osobních údajů a požadovaného typu kompostéru i katastrální území
a parcelní číslo, na němž se dům se zahradou či samostatná zahrada nachází.
Žadatel je dále srozuměn s tím, že:
 kompostér bude zapůjčen na základě uzavření smlouvy o výpůjčce a o darování
kompostéru
 k podpisu smlouvy budou žadatelé vyzváni na telefonní číslo uvedené v žádosti
 smlouvy budou podepisovány na odboru správy majetku města v kanceláři A 408 (M.
Černohorská) každé pondělí a středu od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin, v ostatní dny pak
na základě telefonické domluvy, tel. kontakt 494 337 286 (k podpisu smlouvy je nutno
předložit občanský průkaz)
 kompostéry si bude možné vyzvednout v areálu technických služeb v ulici Rudé armády
1458, Kostelec nad Orlicí v termínu dohodnutém při uzavření smlouvy
 k převzetí kompostéru je nutno předložit uzavřenou smlouvu o výpůjčce a o darování
kompostéru a občanský průkaz přebírajícího.
 zapůjčený kompostér umístí po dobu uvedenou ve smlouvě o výpůjčce a o darování
kompostéru na pozemek uvedený ve smlouvě.

Žádosti bude město akceptovat do vyčerpání zásob kompostérů.
V případě zájmu o další informace kontaktujte Marcelu Černohorskou, tel: 494 337 286,
e-mail:mcernohorska@muko.cz.

