Kompostéry, kontejnery na textil a štěpkovače na Moravskokrumlovsku.
V roce 2017 započal v našem regionu první projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a
textilních odpadů v DSO Moravskokrumlovsko. První žádost o dotaci byla podána na Státní fond
životního prostředí v roce 2017 a projekt bude ukončen v roce 2025 Termíny : duben 2017 - podání
žádosti o dotaci, září 2018 – expedice kompostérů a štěpkovače na obce, duben 2020 ukončení
administrace projektu na SFŽP, duben 2025 ukončení 5 leté lhůty udržitelnosti projektu
(kompostéry přechází do majetku občanů, lhůta udržitelnosti začíná běžet až po ukončení
administrace projektu).
Protože biologický odpad bylo potřeba v mikroregionu Moravskokrumlovsko dále řešit. V roce 2020
podal Dobrovolný svazek obcí Moravskokrumlovsko v rámci 2. projektu Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných a textilních odpadů v DSO Moravskokrumlovsko druhou žádost o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí na pořízení kompostérů, kontejnerů na textil a štěpkovačů do
svých členských obcí. Také tato žádost o dotaci byla úspěšná. Do členských obcí
Moravskokrumlovska: Čermákovice, Džbánice, Horní Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice,
Kubšice, Petrovice, Rešice, Skalice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice bude rozděleno 999 kompostérů o
čtyřech velikostech ( 900, 1050, 1400 a 2000 litrů,) dva štěpkovače a 4 kontejnery na textil.
V současné chvíli probíhá na Státním fondu životního prostředí schvalování zadávací dokumentace
pro výběrové řízení tohoto druhého projektu . Teprve až SFŽP zadávací dokumentaci schválí bude
moci být výběrové řízení zahájeno. Po jeho ukončení bude následovat podpis kupní smlouvy
s dodavatelem. Dle smluvních podmínek bude dodání kompostérů probíhat do 6 měsíců od podpisu
smlouvy. Vlastní dodávka kompostérů a štěpkovačů je tedy předpokládaná v podzimních měsících
roku 2021. Ačkoliv se nám všem zdají lhůty dlouhé a všichni bychom chtěli již dnes nebo nejpozději
zítra kompostéry, kontejnery na textil a štěpkovače používat, takové jsou termíny a lhůty
v souvislosti s dotacemi. Nákupy související s dotacemi nelze přirovnat k nákupům v rodině, kdy se
rozhodneme pořídit kompostér a druhý den nám již stojí na zahradě. Veškerý kontrolní a schvalovací
proces na SFŽP má své lhůty, výběrové řízení podléhá dle zákona určitým lhůtám a pravidlům a
v neposlední řadě také dodací lhůty a podmínky ve smlouvě s dodavatelem podléhají pravidlům
SFŽP.
Do obce Skalice bude v rámci tohoto projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a
textilních odpadů v DSO Moravskokrumlovsko dodáno 80 kompostérů, jeden kontejner na textil a
jeden štěpkovač. Dodané kompostéry budou po dobu udržitelnosti projektu stále majetkem DSO
Moravskokrumlovsko, který je žadatelem o dotaci. Občanům budou poskytnuty na základě smlouvy
o výpůjčce a darování. Tato smlouva bude s občany podepsána při předávání kompostérů (podzim
2021). Ve smlouvě se občan zavazuje, že vypůjčený kompostér po dobu udržitelnosti projektu ( 5 let)
bude mít na přesně určeném pozemku, jehož parcelní číslo bude ve smlouvě uvedeno, aby mohla
proběhnout případná kontrola ze SFŽP o existenci a umístění kompostérů. Po uplynutí těchto 5 let se
kompostér stává majetkem občana. Pěti letá doba udržitelnosti začíná běžet až po ukončení
administrace projektu ze strany SFŽP. ( V minulém projektu administrace na SFŽP trvala 1,5 roku).
Po zkušenostech z minulého projektu lze předpokládat, že kompostér bude mít občan ve výpůjčce
do roku 2027 – 2028 a teprve po té se stane jeho majitelem.

DSO Moravskokrumlovsko prosí všechny občany zúčastněných obcí o trpělivost. Všichni se těšíme
na to, až kamiony s kompostéry do Obcí Moravskokrumlovska přijedou a občané v nich budou moci
svůj biologický odpad likvidovat.
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