ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR ZDARMA
Obec Korouhev by ráda využila možnost získání dotace na zavedení systému domácího kompostování,
avšak předtím potřebuje zjistit, zda bude mezi občany o domácí kompostéry zájem. Z tohoto důvodu se
vám dostává do ruky tento anketní dotazník. Prosíme o vaše brzké a závazné rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v roce 2018 uplynula doba udržitelnosti (podmínka přidělení dotace) kompostárny v Borové, kam se
sváží bioodpad z Korouhve a tato služba je zpoplatněna ze strany obce Borová. Tím dochází ke zvýšení nákladů za likvidaci
bioodpadů v obecním rozpočtu. Problémem je i fakt, že kapacita kompostárny často nedostačuje. Ideální cesta jak předejít
dalšímu zvyšování nákladů a také zvyšování celkového množství odpadu je jeho likvidace = kompostování přímo na místě
jeho vzniku, tedy u jednotlivých domů.
Proto bychom rádi každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní kompostér.
Kompostér = ideální pomocník při kompostování
 Během pár měsíců získáte kvalitní kompost.
 Zahradní kompostér je elegantním doplňkem Vaší zahrady.
 Bioodpad v něm nezapáchá.
 Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.
Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná
tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky,
slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat,
exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton,
kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději
do pondělí 13. 07. 2020
na Obecní úřad v Korouhvi a to osobně, vhozením do poštovní schránky
nebo na email obec.korouhev@email.cz.
ANKETA - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR
Mám závazný zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru
Jméno a příjmení:

___________________________________________________

Číslo popisné:

_________

Mám zájem o zahradní kompostér o objemu:
- 1000 l, rozměry: výška 107 cm, Ø podstavy kompostéru 136 cm

 1 ks

nebo

 2 ks

nebo
- 2000 l, rozměry: výška 113 cm, Ø podstavy kompostéru 178 cm

Dne: __________________________

 1 ks

Podpis: __________________________________

Dodávka kompostérů se uskuteční pouze v případě získání dotace ve výši 85% z celkových nákladů,
zbývajících 15% nákladů uhradí naše obec. Předpokládaný termín dodání je rok 2021.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR)
souhlasím se shromažďováním , uchováním, zpracováním a použitím mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři.

