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Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově - popis projektu

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
souhlasí
s realizací projektu "Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově", na který bude podána
žádost o dotaci v rámci 40. výzvy Ministerstva životního prostředí financované
z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020.
schvaluje
závazek spolufinancování projektu "Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově", na který
bude podána žádost o dotaci v rámci 40. výzvy Ministerstva životního prostředí
financované z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020, a to do úrovně
celkových nákladů projektu.

Zpracováno dne 15.11.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Ing. Drhlík Václav
vedoucí odboru

Ing. Švecová Eva
projektová
manažerka

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Město Tišnov připravuje žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí 2014
- 2020 na projekt "Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově", jejíž povinnou přílohou je
i závazek spolufinancování projektu z vlastních zdrojů žadatele. Projekt zahrnuje pořízení
celkem 350 ks kompostérů, které budou bezpatně zapůjčeny zájemcům bydlícím v zástavbě
rodinných domů.
Celkové náklady projektu jsou rozpočtovány ve výši cca 813.255 Kč, dotace činí 85 %
celkových způsobilých nákladů, tj. 691.255 Kč, závazek města je tedy vyčíslen na cca
121.986 Kč. Konečné částky budou ovlivněny výsledkem výběrového řízení na dodavatele.

Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově
Počet obyvatel spádové oblasti: 9329

Počet sběrných nádob – současnost
250ks kompostérů o objemu 390 litrů
Systém navazuje na 1.etapu z roku 2009, kdy byly do zástavby rodinných domů rozmístěny a
občanům zapůjčeny kompostéry o objemu 390 litrů. Současně mají občané možnost ukládat
bioodpad na sběrném dvoře nebo využívají svozu nádob na bioodpad ze zástavby rodinných domů.
Předpoklad zpracovaného bioodpadu v kompostérech činí 120 tun/rok.

Stav po realizaci
Cílem projektu „Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově“ je opět distribuovat kompostéry
občanům bydlících v zástavbě rodinných domů především pro využití bioodpadu z domácnosti, ale i
ze zahrad.
Počet kompostérů byl kalkulován na základě zkušeností z roku 2009, stávající kompostéry
dosloužily a občané oslovují město se zájmem o nové kompostéry. Současně byla ve městě
vybudována nová zástavba s rodinnými domy. Kompostéry budou opět bezplatně zapůjčeny
zájemcům, kteří se ohlásí osobně nebo prostřednictvím webového formuláře.
50 kompostérů ….. objem 390 litrů/ks
100 kompostérů ….. objem 700 litrů/ks
200 kompostérů ….. objem 950 litrů/ks
Předpokládaný nárůst bioodpadu zpracovaného v kompostérech bude po realizaci projektu činit cca
300 tun.
Celkové předpokládané množství bioodpadu zpracované kompostováním bude cca 420 tun.

Předpokládané náklady na realizaci projektu – nákup kompostérů činí 672.100 Kč bez DPH.

Ing. Václav Drhlík

