ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Kompostér do každého domu v Holštejně
Jelikož biologicky rozložitelný odpad podstatně zvyšuje náklady na sběr, odvoz a likvidaci
odpadu, bylo na zasedání OZ rozhodnuto, že obec Holštejn maximálně podpoří systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ a to využitím možnosti získání finančního příspěvku (až 90%) z
dotací EU na zakoupení domácích kompostérů.
Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér v hodnotě
2000 – 3000 Kč (o objemu cca 700 – 1000 l) za symbolickou cenu cca 200 – 300 Kč (10%
ceny). K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry. Ke každému
kompostéru bude přiložen návod, jak správně kompostovat.

Přehled o odpadovém hospodářství obce:
VÝDAJE
Rok 2014 Rok 2015
2014
Rok 2015

PŘÍJMY

Rok

Nebezpečný odpad
19 623,-Kč
16 085,- Kč
občané-trvalý pobyt:
75 478,Kč 77 067,- Kč
Komunální (směsný)
89 352,-Kč
88 744,- Kč
rekreační objekty:
15 593,-Kč 36 000,- Kč*
Velkoobjem. odpad
34 464,-Kč
38 197,- Kč
podnik. subjekty:
0,Kč
1 800,- Kč
Sklo
4 140,-Kč
4 140,- Kč
příspěvek od AVE:
9 800,Kč
9 800,- Kč
Papír
14 458,- Kč
15 250,- Kč
od EKO-KOMU za třídění: 25 865,Kč 31 451,5Kč
Plast
25 116,- Kč
27 048,- Kč
Bio odpad
0,- Kč
14 024,- Kč (* z toho 12 000,- Kč jsou uhrazené
nedoplatky za předchozí roky)

Celkem výdaje: 187 153,- Kč
736,-Kč 156 118,-Kč

203 488,- Kč

Celkem příjmy: 126

Z výše uvedeného lze odvodit, kolik finančních prostředků je z obecního rozpočtu
vynakládáno („dotováno“) na úhradu odpadových nákladů – prosíme tedy občany, aby se ve
vlastním zájmu (aby nebylo nutné přistoupit ke zvyšování poplatku za domovní odpad)
navrátili ke kompostování a také, aby nadále důsledně nejen odpad třídili, ale též ho
ekonomicky odkládali do příslušných kontejnerů (sešlapování plastů, rozkládání papírových
krabic). Dále děkujeme těm občanům, kteří vzorně třídí odpad a tím se významně podílí na
výši odměny, jakou obec od EKOKOMU obdržela (částka za rok 2015 nás dostává na přední
příčky – v podílu na počet obyvatelů).
Kompostér je ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny
získát kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm
nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná
tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky), zemina z květin,
sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, …
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----------------------VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIVIDACI
BIOLOGICKÉHO ODPADU
Vyplňte a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti:
Mám zájem o domácí kompostér
Ano
Ne
Jméno
a
příjmení:
_____________________________________________________________________
Číslo popisné (evidenční): ________________________________
V Holštejně, dne:____________________
_____________________________________

Podpis:

Žádáme o odevzdání vyplněného anketního lístku nejpozději do 10. 3. 2016 na OÚ
Holštejn (stačí vhodit do schránky – umístěna na zdi vedle vchodu na OÚ) - z důvodu
termínu pro vyřízení žádosti o dotaci.
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