Vážení občané,
v letošním roce požádala naše obec o dotaci na poskytnutí

prostředků

ze státního fondu životního

prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí na projekt zkvalitnění nakládání s odpady
vobci:

z této

dotace budou pořízeny:

2 ks zvonů o objemu 1,10 m3

na kovový odpad

-

o objemu 900 I - budou určeny pro biologicky rozložitelný

200 ks domácích kompostérů
odpad rostlinného

původu z domácností - např. květiny, tráva, zbytky ovoce, zeleniny

5 ks komunitních

kompostérů

v těchto

kompostérech

nepřevážet

mimo

komunálního

o objemu

se bude vytvářet

katastr

obce,

mělo

odpadu) - tyto komunitní

15 ks popelnic

2000 I - pro rostlinný

o objemu

kompost,
by také

kompostéry

odpad z veřejného

ke snížení celkového

komunálního

odpadu

občany

s popisem,

které

bydlícími
odpady

hnojivo

objemu

(cíl:

směsného

budou rozmístěny po obci

240 I hnědé barvy - je určeno pro likvidaci

samolepkou

prostranství

který bude sloužit jako přírodní

dojít

komunální

v panelových

do popelnice

domech
patří

-

biologicky

popelnice

a které

ne -

tyto

rozložitelného

budou

opatřeny

popelnice

budou

pravidelně vyváženy pracovníky obecního úřadu

1 ks štěpkovače - určen pro biologicky rozložitelný komunální odpad - zj. větve vznikající při ořezu
na veřejných prostranstvích

2 ks kontejnerů

- vzniklá štěpka bude sloužit k mulčování a hnojení obecních pozemků

o objemu 6 m3 a 1 ks o objemu 9 m3 - pro převoz popelnic na bioodpad a štěpky

Realizací projektu by mělo dojít ke snížení objemu směsného komunálního
Předpokládané

náklady - 956687 Kč, 90% poskytne

odpadu.

státní fond životního

prostředí,

obec zaplatí

95668,70 Kč.
Všech 200 kompostérů
aby

mohli

všechen

kompostovat

bude vypůjčeno občanům, kteří vlastní rodinný dům nebo chatu se zahradou,
biologicky

v kompostéru

rozložitelný

a kompost

komunální

odpad

ze své zahrady

a domácnosti

pak dále využívat pro potřeby své zahrádky. Doba výpůjčky

pro domácnosti je 5 let, poté se kompostér stane majetkem domácnosti.
Postup výpůjčky pro občany: Dodání kompostérů
bude ještě sděleno. Od tohoto

je přislíbeno

na příští týden, přesné datum vám

data může každý majitel nemovitosti

v k. ú. Domašova nad Bystřicí

přijít na Obecní úřad Domašov nad Bystřicí, kde vyplní a podepíše dva výtisky "Smlouvy o výpůjčce a
následném

darování"

příručku od dodavatele

a předávací protokol,
na výrobu

kompostu.

poté mu bude kompostér
Majitelé

nemovitostí

vydán. Zároveň obdrží také

mají povinnost

mít kompostér

nejméně 5 let na svém pozemku a řádně ho užívat, a v případě změny podmínek ho vrátit obci.
Specifikace jednotlivého
stránkách obce.
Lucie Menšová
starostka

dodávaného

zboží bude umístěna na vývěsce u samoobsluhy a na webových

Položkový rozpočet

Položka

Počet

Jednotková

kusů

cena

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena s DPH

15

950 Kč

14250 Kč

2993 Kč

17243 Kč

zvon

2

14700 Kč

29400 Kč

6174 Kč

35574 Kč

Hákový kontejner 6m3

2

39000 Kč

78000 Kč

16380 Kč

94380 Kč

Hákový kontejner 9m3

1

52000 Kč

52000 Kč

10920 Kč

62920 Kč

200

2400 Kč

100800 Kč

580800 Kč

Nádoba na bioodpad 240 I

Kompostér 9001

480000

Kč

Kompostér 20001

5

7200 Kč

36000 Kč

7560 Kč

43560 Kč

štěpkovač

1

101000 Kč

101000 Kč

21210 Kč

122210 Kč

CELKEM

790650

Kč

166037

Kč

956687

Kč

Specifikace dodávky

Kompostér PROFI 900
Objem:

9001, konický tvar

Barva:

zelená

Hmotnost:

25 kg

Tloušťka stěny
Výška
Materiál:

8mm

Funkční vlastnosti:

95 cm, tvar konický
recyklovaný
vysokohustotn í polyetylen
recyklovatelný, odolný UV záření

-

HDPE,

zpětně

vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností
zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka)
Spodní dvířka pro vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru
větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu,
se systémem zabraňujícím ucpávání bioodpadem
jednoduchá montáž bez použití nářadí
bez dna

,.
Kompostér PROFI 2000
Objem:

20001. konický tvar

Barva:

zelená

Hmotnost:

36 kg
7mm

Tloušťka stěny
Výška
Materiál:
Funkční vlastnosti:

113 cm. tvar konický
polyetylen
recyklovaný
vysokohustotní
recyklovatelný, odolný UV záření

-

HDPE.

zpětně

vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností
zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka)
Spodní dvířka pro vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru
větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu.
se systémem zabraňujícím ucpávání bioodpadem
jednoduchá montáž bez použití nářadí
bez dna

Bionádoba

CLD-C 240 BIO

Objem:
Barva:

2401
hnědá

Hmotnost:

13,7 kg

Materiál:
Funkční vlastnosti:

vysokohustotní
polyetylen, odolný UV záření, chemickým
biologickým vlivům
plastová kolečka o průměru 200 mm s kovovou oskou
větrací otvory o průměru 4-5 mm
větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po bočních
protilehlých stranách ve 2/3 plochy stěn
výklopné plastová mřížka na dně s možností výjmutí
stěny hladké a zaobleny
závěsy pro vyklápění dle normy DIN EN 840-1
nádoby stohovatelné

a

Velkokapacitní kontejnery
objem 6,0 ms a 9 ms
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná

do stran se zajištěním

sklopná 1 bočnice
rozteč podélníků kontejnerů

1.060,00 mm

tloušťka podlahy a stěn 3/2 mm
příslušenství 2x odvalovací rolny u zadních dveří a háčky pro přichycení ochranné sítě
rolnya panty opatřené
Profilližin

maznicemi

IPN 120

typ připojení,

resp. výška háku 1.000,00 mm

barva dle RAL
nosnost kontejneru

6t

•

Kontejner GFB 1,3
Objem:

13001

Barva:

šedá, na kovy s uzamykáním

Hmotnost:

70 kg

Materiál:

průměr 22 cm
sklolaminát a žárově zinkovaná ocel

Vlastnosti

velmi dlouhá životnost, vysoká tvarová stabilita, esteticky
ážen' vzhled
odolnost proti povětrnostním podmínkám (UV záření, koroze) a
agresivním látkám
snadné čištěni sprejových nástřiků

f.

Štěpkovač

Max. průměr materiálu
hydraulické
hmotnost

(mm): 150

podávací válce
250 kg

Nesený na tříbodovém

závěsu, poháněn vývodovou

Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným

hřídelí traktoru

podávacím zařízením s plynulou regulací posuvu

