II. kolo výzvy

NABÍ DK A
KOMPOSTÉR

ZDARMA

Vážení spoluobčané,
město Stochov získalo dotaci na pořízení domácích KOMPOSTÉRŮ pro své občany. Celkem bude
pořízeno 240 ks kompostérů. Pro druhé kolo výzvy nám zbývá 50 kompostérů
V rámci této dotace můžete Vy, občané, získat zcela ZDARMA nový kompostér o objemu 1064 l.
Podmínkou je, že kompostéry budou umístěny po dobu 5-ti let na Vašem vlastním či dlouhodobě
pronajatém pozemku v katastru našeho města.
Domácí kompostování je vhodným řešením pro předcházení vzniku bioodpadů (biologicky
rozložitelných odpadů) primárně rostlinného původu vznikajících na Vašich zahradách a ve Vašich
domácnostech.
Do plastového kompostéru můžete dát posečenou trávu, drny, nadrcené větve, listí, atd. Kompostéry
jsou schopné pojmout i několik stovek litrů přírodního odpadu.
Pro získání kompostéru je nutné vyplnit formulář „Žádost o poskytnutí domácího zahradního
kompostéru“ (viz. příloha této nabídky). Tuto následně odevzdat do poštovní schránky umístěné před
vstupem do vestibulu budovy městského úřadu nebo ji zaslat na e-mail: epodatelna@stochov.cz
a to nejpozději do 14. 7. 2021 (s ohledem na epidemiologickou situaci preferujte prosím zaslání formou
e-mailu).
Ze strany městského úřadu Stochov bude vedena přesná evidence podaných žádostí a kompostér bude
přidělen prvním řádně podaným žádostem a to až do celkového počtu 240 ks kompostérů.
Platí pravidlo:
1 žádost = 1 kompostér = 1 rodinný dům na území města Stochov případně zahrádka (platí pro katastr
Stochova, Čelechovic a Honic).
Město Stochov následně vyzve vybrané zájemce dle pořadí řádně podaných žádostí (v nejbližší možné
době) a uzavře s Vámi jednoduchou smlouvu a Vy si nový kompostér(y) posléze vyzvednete.
V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte na tel. 312 651 243, případně mail: stochov@stochov.cz.

Ing. Roman Foršt
Starosta města Stochov

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ OBČANŮM MĚSTA STOCHOV
1) Kompostéry budou přiděleny občanům, kteří řádně vyplnili, podepsali a odevzdali či zaslali
na městský úřad Stochov (do poštovní schránky na budově úřadu nebo e-mailu) do 14.7.2021
„Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru“. Na přidělení kompostérů nevzniká
žadateli právní nárok.
2) Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru bude zveřejněna na internetových
stránkách města (www.stochov.cz), kde ji bude možno stáhnout. Žádost je možno vyzvednout
v Infocentru města Stochov.
3) Kompostéry budou určeny občanům, kteří se zaváží umístit kompostér na vlastním nebo
jiném pozemku se souhlasem majitele tohoto pozemku (smlouva o nájmu pozemku musí být
na dobu neurčitou nebo minimálně na dobu zápůjčky kompostéru). Tyto pozemky musí být
pouze na území města Stochov (tzn. katastrální území Stochov, Honice a Čelechovice).
Kompostér je možno umístit i na zahrádku.
4) Občan nesmí mít závazky po splatnosti vůči městu Stochov.
5) Občané před převzetím kompostéru uzavřou s městem Stochov Smlouvu o výpůjčce na dobu
5-ti let (tzv. doba udržitelnosti projektu). Po dobu 5-ti let musí být kompostéry ve výpůjčce
občanů a musí být v provozuschopném stavu - v případě poškození musí občan pořídit stejný
kompostér! Po uplynutí lhůty 5-ti let přejdou kompostéry do vlastnictví občanů a to zcela
bezplatně.

