Evropská unie

OPŽP
Ve Věžkách dne 4. dubna 2012

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli naší obce snažíme najít správnou cestu pro
zkvalitnění řešení nakládání s odpady v naší obci. Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz a
uložení na skládku musí obec vynakládat stále větší finanční prostředky.
V roce 2011 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou připravili projekt s názvem „Komunitní
kompostárna Věžky“. Cílem tohoto projektu je zřízení komunitní kompostárny v naší obci. Za dotační
peníze (poměr dotace je 90 % dotace, 10 % vlastní obecní zdroje) si obec pořídila nový traktor s čelním
nakladačem, štěpkovač a kompostéry pro občany. Realizací projektu v praxi snížíme narůstající náklady
za ukládání odpadů na skládky, jelikož nebudeme vhazovat zeleň do komunálního odpadu a připravíme
se jako obec na chystanou novelu Zákona o odpadech, která třídění zeleného odpadu ustanoví jako
povinnost. Později bychom stejně museli realizovat opatření obdobného charakteru, ale samozřejmě za
vlastní prostředky.
Do spolurealizace projektu máte možnost se zapojit aktivně i Vy, občané naší obce. V rámci tohoto
projektu pořídí obec do svého vlastnictví celkem 100 kusů kompostérů o objemu 720 litrů, které budou
v druhé polovině dubna pro zájemce o jejich umístění v rámci vlastních pozemků a zahrad připraveny
zdarma k distribuci. Součástí tohoto letáku je i azávazná přihláška pro zájemce o kompostéry, kterou,
prosím, vyplňte a aodevzdejte do 13. dubna 2012a na Obecním úřadě. Podmínkou je, aby občané
v kompostérech kompostovali výhradně odpady rostlinného původu a s kompostéry šetrně zacházeli. Po
5 letech povinného monitorovacího období projektu se stane kompostér majetkem občanů, kteří si o něj
požádají a bude jim přidělen.
Jedině ve spolupráci s Vámi, občany naší obce lze dosáhnout účinného, efektivního a bezproblémového
fungování celého projektu, jehož investiční náklady dosáhnou 1.452.780,‐ Kč, přičemž podíl obce bude 145
tisíc korun. Jsem rád, že se nám podařilo tuto dotaci získat a že se naše obec stala úspěšným žadatelem o
dotace v rámci Operačního programu životní prostředí.
Bedřich Gardavský – starosta obce Věžky

Kompostéry do rodinných domů zdarma

a

Obec Věžky získala finanční prostředky z Operačního fondu životního prostředí, určené na nákup
kompostérů pro své občany.
Jedná se o plastový kompostér o objemu 720 litrů,
‐ rozměry: půdorys 94 x 94 cm, výška 115 cm.
( V nabídce je také menší plastový kompostér o objemu 400 litrů.)
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRU:
‐ žadatel musí mít trvalý pobyt na území obce Věžky nebo být vlastníkem
rekreačního objektu na území obce Věžky
‐ žadatel není dlužníkem obce
‐ na jedno popisné číslo je možno žádat maximálně jeden kompostér
‐ žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Po 5‐ti
letech povinného monitorovacího období se stane kompostér majetkem občanů, kterým byl
přidělen.
Kompostéry budou k dispozici od 16. dubna 2012 na OÚ Věžky.
Závaznou přihlášku vyplňte a odevzdejte na obecním úřadě nejpozději do 13.4.2012. nebo e‐mailem do 15.4.12

