Změna při vydávání domácích kompostérů občanům
města Koryčany.
Od pondělí 6.8.2018 budou vydávány smlouvy o výpůjčce domácích
kompostérů občanům města Koryčany včetně místních částí a
chalupářům v kanceláři dveře č. 52 ve II. patře Městského úřadu
Koryčany, a to v úředních hodinách:
pondělí: 8,00-11,30 12,30-17,00
úterý:
8,00-11,30 12,30-15,00
středa:
8,00-11,30 12,30-17,00
čtvrtek:
-------------------------------pátek:
8,00-11,30 12,30-14,30
Vlastní výdej kompostérů proběhne na Odpadovém centru Koryčany
v Nádražní ulici vždy v otvírací době vyhrazené pro veřejnost:
-

pondělí
středa
pátek
sobota

10.00 hod - 16.30 hod
10.00 hod - 16.30 hod
08.00 hod - 14.00 hod
08.00 hod - 14.00 hod

Kompostér na Odpadovém centru Koryčany bude vydán osobě, která je
uvedena na smlouvě o výpůjčce, a potvrdí svou totožnost předložením
předávacího protokolu. Výdej již dříve přihlášeným zájemcům bude
ukončen 31.srpna 2018, poté budou vydávány zbylé kompostéry dalším
případným zájemcům, kteří se mohou přihlásit již teď osobně, telefonicky
nebo mailem:
podatelna MěÚ Koryčany
dveře č.52, II. patro, OŽP
telefon: 573 500 984
mail: prokes@korycany.cz.
1.srpna 2018

OŽP- SÚ MěÚ Koryčany

Pravidla pro vydávání domácích kompostérů z OPŽP pro
město Koryčany
Město Koryčany obdrželo dotaci na realizaci projektu“ Pořízení domácích kompostérů a
nádob na textil pro město Koryčany“. Kompostéry budou předávány již dříve přihlášeným
zájemcům z řad občanů a chalupářů bydlících v katastru města Koryčany a jeho místních
částech, a to prostřednictvím podpisu ,,Smlouvy o výpůjčce a darovací“. V této smlouvě
město Koryčany vystupuje jako ,,půjčitel“ a občan jako ,,vypůjčitel“. Kompostéry budou
předány vypůjčiteli (občanu, chalupáři) k bezplatnému užívání na dobu 5 let.
Vypůjčitel bude povinen se o kompostér řádně starat v souladu se smluveným účelem a je
povinen jej chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Kompostér nelze přenechat
k užívání jiné osobě nebo jej umístit na jiný pozemek než bylo ve smlouvě uvedeno. Po dobu
udržitelnosti smlouvy je dle smluvních podmínek vypůjčitel povinen na vyžádání umožnit
půjčiteli a jím pověřeným osobám (např. poskytovateli dotace-zástupci Státního fondu
životního prostředí ČR) fyzickou kontrolu kompostéru. Po uplynutí doby udržitelnosti
projektu (5 let) přejde kompostér do vlastnictví vypůjčitele (občana). Fyzické převzetí
kompostéru a podpis smlouvy provede pouze osoba, která je vlastníkem, případně
spoluvlastníkem pozemku na kterém bude kompostér umístěn a potvrdí svou totožnost
předložením občanského průkazu. Při podpisu smlouvy o výpůjčce kompostéru bude
provedena kontrola pracovníkem MěÚ nahlédnutím do Katastru nemovitostí za účelem
ověření vlastnictví pozemku na kterém bude kompostér umístěn.

