KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Informujeme občany, kteří se na jaře roku 2018 přihlásili se zájmem o dotovaný kompostér
od Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, že dotační projekt byl schválen a kompostéry
budou dodány pro město Blatná v období říjen/listopad 2019.
Spoluúčast občanů na pořízení kompostéru je 15 % z pořizovací ceny. Rada města Blatná
dále odsouhlasila příspěvek pro zaokrouhlení částky a tak konečná cena za kompostér je:
- kompostér menší velikosti 453 litrů …. 400,-- Kč (pořizovací cena 3 484,80 vč. DPH)
- kompostér větší velikosti 1100 litrů …. 500,-- Kč (pořizovací cena 3 993,- vč. DPH)
Pro potvrzení zájmu prosím zašlete na MěÚ Blatná, odbor životního prostředí níže uvedené
údaje pro přípravu smlouvy o výpůjčce.
Jméno a příjmení
Číslo občanského průkazu
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Velikost požadovaného kompostéru
Kde bude kompostér umístěn (musí být umístěn na katastrálním území města Blatná):
- na adrese trvalého bydliště / - na adrese ….. / - případně na pozemku parc.č. ……

Požadovaná data můžete zaslat na e-mailovou adresu: sustrova@mesto-blatna.cz, případně
doručit osobně. Pro více informací: MěÚ Blatná, odbor ŽP, Jana Šustrová, tel.: 383 416 233.
Kompostér je pořizován v rámci dotace. Po dobu udržitelnosti projektu (tj. do 31.12.2026)
budou kompostéry ve vlastnictví Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, a po této době
přejdou do Vašeho vlastnictví.
Upozorňujeme, že již při předběžném zájmu jste volili požadovanou velikost (technické
specifikace kompostérů jsou uvedeny níže). Pokud byste se rozhodli svou volbu změnit,
nemůžeme slíbit, že Vám budeme moci vyhovět. Na základě Vašeho předběžného zájmu byly
kompostéry objednávány.
Níže naleznete technické parametry kompostérů a vzor smlouvy o výpůjčce.

Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje osob zapojených do tohoto dotačního projektu jsou
správcem zpracovávány v tomto rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, č. OP, bydliště, podpis.
Osobní údaje poskytnuté pro uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru jsou zpracovávány pouze po
dobu, která je stanovená podmínkami příslušného dotačního programu (do roku 2037) a pouze za
účelem naplnění tohoto projektu (tyto údaje tedy nejsou nikomu dále předávány). Po výše uvedeném
termínu budou smlouvy skartovány a poskytnuté osobní údaje nejsou dále uchovávány jakýmkoliv
způsobem. Správce během nakládání s osobními údaji dodržuje všechny povinnosti stanovené mu
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

Kompostér – SMART 450
Popis:

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze v nich zužitkovat
přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a
tím se i významně podílet na

Technická specifikace:

Objem:
453 litrů
Barva:
zelená
Rozměry:
výška 105 cm, průměr 79 x 79 cm
Tloušťka stěny: 7mm
Hmotnost:
16,7 kg
Materiál:
vysokohustotní polyetylén
Certifikát:
AFNOR Certification

Další vlastnosti:
kompost je možné vybírat z každé strany, systém zajištění proti otevření větrem nebo
zvířaty, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů, kompostér
má větrací otvory po celém svém obvodu, vnitřní systém žebrování zabraňuje ucpání
větracích otvorů

Kompostér – SMART 1100
Popis:

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze v nich zužitkovat
přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a
tím se i významně podílet na řešení problematiky hospodaření s odpady.

Technická specifikace:
Objem:
Barva:
Rozměry:
Tloušťka stěny:
Hmotnost:
Materiál:
Životnost:

1100 litrů
zelená
výška 103 cm, průměr 129 cm
6 mm, plná stěna
32 kg
vysokohustotní polyetylén
15 let

Další vlastnosti:
kompost je možné vybírat z každé strany, systém zajištění proti otevření větrem nebo
zvířaty, UV stabilní materiál, odolný vůči teplotám od -40 do +40 stupňů, kompostér
má větrací otvory po celém svém obvodu, vnitřní systém žebrování zabraňuje ucpání
větracích otvorů

Předávací protokol a smlouva o výpůjčce s konečným uživatelem
Město Blatná
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČ: 00250996
Zastoupená starostkou města: Bc. Kateřinou Malečkovou
e-mail: starosta@mesto-blatna.cz
tel.: 383 416 111
Dále jen půjčitel
a
Občan Jméno a příjmení ……………………… …………………………………………………..………
ČOP……………………….………………….. Datum narození ……………………...………………
Adresa trvalého bydliště …………………. ………………………. ……………………………………..
Dále jen vypůjčitel
Uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o výpůjčce
I. Předmět výpůjčky
1. Půjčitel má v rámci Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Reuse centra registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008423 podpořeného z OPŽP (dále
jen „projekt“) ve výpůjčce od Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, IČ 68543727, domácí
kompostéry, které může dále zapůjčit koncovým uživatelům. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
2. Ničím neomezeným vlastníkem kompostérů je po dobu udržitelnosti projektu, tj. do
31. 12. 2026 Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
3. Půjčitel dává do užívání za dále specifikovaných podmínek občanovi/ vypůjčiteli následující
kompostéry
 …… ks kompostérů á 453 l // …… ks kompostérů á 1 100 l
4. Kompostér/y dle odst. 3 budou umístěny na adrese trvalého bydliště/ na adrese …………….
……….. …………… …………………………………………….…………………………………….
II. Práva a povinnosti smluvních stran
Vypůjčitel má povinnost:
1. Používat kompostér toliko ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a
zahrad v souladu se zásadami správného kompostováním (které jsou přílohou této smlouvy) a
to po celou dobu udržitelnosti projektu.
2. Chránit kompostér vhodnou formou před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a
dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.
3. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu
kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení.
4. Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty.
5. Vypůjčitel umístí kompostér na pozemku, jehož je vlastníkem (nebo pozemek užívá na
základě nájemní nebo obdobné smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez
výhrad souhlasí).
6. Vypůjčitel umístí kompostér jen na katastrálním území půjčitele.
7. Kompostéry budou používány v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití.
8. Vypůjčitel se zavazuje, že nebude po půjčiteli ani vlastníkovi kompostérů požadovat nájem,
ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude umístěn kompostér.
9. Půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke
komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem.
10. Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostérům
za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu
s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních orgánů,
zástupci vlastníka kompostérů a poskytovatele dotace. Toto se týká i veškeré s kompostéry
související dokumentace (protokoly o předání apod.).

11. Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér půjčiteli neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není
užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného
kompostování, které jsou přílohou smlouvy.
12. Kompostéry jsou silnostěnné z vysokohustotního polyethylenu HDPE odolávající
teplotám - 35 až + 40 C a je na ně poskytována pětiletá záruka. V případě vad, tyto bude
vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru.
Předpokladem uznání reklamace je její kladné posouzení odborným pracovníkem výrobce.
III. Doba výpůjčky
1. Doba výpůjčky je shodná s udržitelností projektu (31. 12. 2026). Po dobu výpůjčky je jediným
a ničím neomezeným vlastníkem kompostérů Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
2. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodů, přičemž výpovědní lhůta je
tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
3. V případě zrušení výpůjčky ze strany vypůjčitele nebo půjčitele vrátí vypůjčitel půjčiteli
kompostér v takovém stavu, v jakém jej převzal před výpůjčkou s přihlédnutím k jeho
běžnému opotřebení v souladu s účelem výpůjčky.
4. Po skončení udržitelnosti projektu převede vlastník kompostérů (Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje) tyto bezúplatně do vlastnictví půjčitele. Tím není dotčeno ustanovení čl. II.
5. Vypůjčitel a půjčitel se dohodli, že po uplynutí doby udržitelnosti, tj. k 1. 1. 2027, přechází
bezúplatně do vlastnictví vypůjčitele kompostér/y uvedené v čl. I odst. 3, pokud budou
dodrženy touto smlouvou dohodnuté podmínky.
IV. Cena
1. Smluvní strany se dále dohodly, že vypůjčitel uhradí půjčiteli spoluúčast na pořízení
kompostérů a ta činí:
 453 l … 400,- Kč vč. DPH
 1 100 l … 500,- Kč vč. DPH
2. Vypůjčitel složil prostředky hotově při převzetí kompostéru a půjčitel toto svým podpisem
potvrzuje.
V. Ostatní ustanovení:
1. Vypůjčitel současně tímto prohlašuje, že si převzal od půjčitele kompostér/y dle článku I této
smlouvy kompletní a nepoškozené vč. zásad správného kompostování, kterými se bude řídit.
2. Tato smlouva současně slouží jako předávací protokol.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Vypůjčitel souhlasí s poskytnutím kopie této smlouvy a v ní uvedených údajů vlastníkovi
kompostérů, poskytovateli dotace a dalším případným kontrolním orgánům národním
i evropským. Tento souhlas se uděluje na dobu vyplývající z podmínek poskytovatele dotace,
resp. jeho požadavku na archivaci dokumentů vztahujících se k projektu, min. však do
31. 12. 2037. (Konkrétní termín se odvíjí od úkonů poskytovatele dotace, který není smluvně
vázán pevnými termíny, tudíž není možné jej předem přesně stanovit).
5. Jakékoli dodatky nebo změny této smlouvy musejí být učiněny smluvními stranami písemně,
jinak jsou právně neúčinné a po podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou
součástí smlouvy.
6. Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají dle své svobodné, vážné, určité a
srozumitelné vůle a to stvrzují níže svým podpisem.
Datum předání kompostéru/ů:

…………………………..
Půjčitel

V Blatné, dne ………….… 2019

…………………………….
Vypůjčitel

Příloha č. 1: Zásady správného kompostování
Proč kompostovat
Během pěstování z půdy postupně mizí živiny, které je potřeba průběžně doplňovat. Chemická
hnojiva mohou mít negativní účinek na přirozenou strukturu půdy. Zvolit správné složení hnojiv a
jejich dávkování bývá často velmi obtížné, kvalitní hnojiva jsou drahá.
Potřebný organický materiál bohatý na živiny si snadno připravíme sami kompostováním, během
kterého dochází za pomoci vzduchu a půdních mikroorganismů k přeměně velkých organických látek
na menší, stabilnější a pro rostliny snadněji dostupnější složky označované jako humus.
Velikou výhodou kompostování je využití odpadu ze zahrad a z kuchyňských zbytků. Až dvě třetiny
odpadu, který běžně vyhazujete do popelnice, můžete zužitkovat. Přispějete tak ke snížení výdajů za
odvoz odpadu, skládkování a pomůžete tím šetřit životní prostředí.
Umístění kompostéru
Než začnete s montáží, určete vhodné umístění kompostéru. Při výběru místa dbejte na snadný
přístup z domu i ze zahrady a zachovejte minimální vzdálenost 0,5 m od sousedního pozemku.
 umístěte kompostér na rovný povrch,
 před umístěním půdu nakypřete,
 neumísťujte na asfalt a beton,
 vhodné je slunné až polostinné místo,
 musí být chráněno před větrem, avšak úplné bezvětří je nevhodné.
Zásady kompostování
Materiál
Správné složení kompostu je základem pro jeho správnou tvorbu. Rozlišujeme dvě skupiny odpadu –
zelený (bohatý na dusík) a hnědý (bohatý na uhlík). Zelený odpad se vyznačuje měkkostí a vlhkostí,
patří do něj např. tráva, zbytky zeleniny a ovoce. Hnědý je suchý a tvrdý, např. větve, papír.
Velikost materiálu úzce souvisí s provzdušněním. Velmi malé, kompaktní částečky nemohou být
dostatečně provzdušněny, naopak větší částice jako je sláma nebo kousky dřeva umožní dostatečný
přístup kyslíku. V trávě a hnoji se zase daří potřebným půdním mikroorganismům. Správný kompost
by se proto měl skládat z různých typů odpadů.
Samotnou trávu kompostovat nelze! Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. V kompostéru pak
dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. s dřevní štěpkou,
slámou, suchou trávou nebo listím z předchozího roku.
V podstatě je možné kompostovat všechny organické látky, pozor však na chemicky ošetřený
materiál a rostliny napadené různými chorobami. Ze špatných surovin dobrý kompost neuděláme!
Materiál vhodný ke kompostování
Dbejte na pestré složení kompostu:
zelený odpad - ovoce a zelenina, čerstvá tráva, čerstvé listí, hnůj, močůvka, kávový lógr,
čajové zbytky,
 hnědý odpad - suché listí, sláma, obaly a skořápky od vajíček, papírové utěrky a ubrousky,
lepenky, piliny, třísky, kůra, rozdrcené větvičky, ořechové skořápky.
Co nepřidávat do kompostu
Kosti a zbytky masa, pecky, slupky z tropického ovoce (bývají chemicky ošetřeny), popel z uhlí, plevel,
větve z tújí, rostliny napadené chorobami, prach z vysavačů, plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, léky,
potištěný papír (časopisy), výkaly, pleny.


Jak kompostovat


Při zakládání kompostu začínáme s 15 cm vrstvou hnědého materiálu (hrubého a
vzdušného), který nesmí chybět ani ve vyšších vrstvách k zajištění dobrého provzdušňování.

Kompostování urychlí malé množství již vyzrálého kompostu (z předchozího kompostu),
který obsahuje namnožené půdní mikroorganismy. Umístíme jej na dno nového kompostu.
 Vrstvy hnědého a zeleného odpadu se střídají, příliš hrubý materiál je dobré nadrtit. Na dva
až tři díly hnědého připadá jeden díl zeleného. Máme-li větší množství trávy a vařených
kuchyňských zbytků, je dobré je míchat s hrubším materiálem (nadrcené větve, sláma) a
prosypávat zralým kompostem nebo zeminou.
 Hmotu občas prolijeme kbelíkem vody.
 Dostatečně provzdušňujeme. Při nízkém obsahu kyslíku dochází ke značnému zpomalení
celého procesu a k hromadění amoniaku (čpavku), což se projeví odporným zápachem.
Minimálně jednou za tři měsíce by se měl kompost přeložit, aby se spodní části dostaly na
povrch a naopak. Zpočátku doporučujeme překládat častěji, a to po měsíci založení
kompostu.
Teplota a vlhkost


Mikroorganismy během kompostování uvolňují velké množství tepla. Je-li kompost správně
založen a udržován, udržuje si teplotu mezi 49 a 60 °C, a to i v zimě. Pokles teploty kompostu
je známkou nedostatku kyslíku. Při 55 °C dochází k úmrtí nežádoucích patogenů. Podaří-li se
nám kompost udržet alespoň pár dnů nad touto hodnotou, nebude vzniklý humus obsahovat
organismy způsobující různé choroby rostlin.
 Po dokončení procesu kompostování teplota poklesne asi na 38 °C. Začíná zrání kompostu,
které trvá asi 2 měsíce. Během celého zrání je teplota konstantní.
 Vlhkost kompostu není potřeba nijak měřit: bude-li povrch kompostu suchý, kompost
zalijeme, pokud se po jeho stlačení v prohlubni vytvoří malé bazénky, je příliš vlhký.
Kdy je kompost zralý
Kompostu vonícího po lesní půdě se dočkáme zhruba za šest měsíců, může být však hotov již za 8 až
10 týdnů. Zralý kompost má tmavě hnědou barvu, je jemný a nepáchne. Má schopnost zadržovat
vodu, provzdušňovat půdu a obohacovat ji o živiny.
Zralost kompostu ověříme jednoduchým testem. Mělkou misku naplníme kompostem a navlhčíme.
Na povrch vysejeme semínka, jemně přitlačíme a misku zakryjeme fólií. Pokud po několika dnech
většina semen vyklíčí, znamená to, že kompost již neobsahuje žádné škodlivé látky a můžeme jej
použít. Sytě zelené klíčky svědčí o dobře vyzrálém kompostu, jsou-li však klíčky žluté či hnědé, ještě
měsíc počkáme a znovu provedeme test.


Správné používání kompostu
Počáteční časová investice se vám vrátí v podobně krásných, rychle rostoucích rostlin, kvalitního
ovoce a zeleniny. Kompost se hodí ke všem plodinám, ocení jej i stromy a trávník. Na dostatečné
zásobování půdy živinami stačí 1-2 cm vysoká vrstva kompostu ročně, která se zapracovává mělce do
půdy. Chcete-li zlepšit podmínky růstu vaší rostliny v květináči, smíchejte kompost a půdu
v poměru 1:1.
Problémy s kompostem




Zápach. Může za to špatné složení nebo nedostatek vzduchu. Není–li kompost dobře
provzdušněn, hnije. Pokud kompost pravidelně promícháváte, zkuste dodat kompostu uhlík
přidáním hnědého materiálu (větve, listy, piliny, lepenky).
Neprobíhá rozklad. Je-li kompost příliš vysušený, zalijte jej vodou a dodejte mu dostatek
dusíku ze zbytků zeleniny a ovoce či posekané trávy.
Kompostování je příliš pomalé. Přidejte trochu půdy, hotový kompost nebo příměsi aktivující
tlení (např. močůvka nebo speciální urychlovače kompostů). Ujistěte se, že přidáváte
dostatek zeleného materiálu kvůli obsahu dusíku.

