Smlouva o výpůjčce kompostéru THERMO – KING 900l
Schváleno zastupitelstvem obce Horní Olešnice dne 28.1.2016, usnesení č.1/25/2016 a
1/26/2016.
Číslo smlouvy :
uzavřená podle ust.§ 2193 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
I.
Smluvní strany
Půjčitel : Obec Horní Olešnice
Horní Olešnice 2
543 71 Hostinné
IČO:00277886
v zastoupení : Marcela Linková , starostka obce Horní Olešnice
a
Vypůjčitel :
Jméno a příjmení :
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní tel:
E. mail:
Parc.č. pozemku, kde je umístěn kompostér:

II.
Předmět výpůjčky
Předmětem výpůjčky je kompostér pro domácí použití, pořízený za finanční podpory v rámci
Operačního programu z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR.
Kompostér je určen pro kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Název projektu : „Zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Horní Olešnice“.
Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/15.27588
Ident.č.EDS:115S2420004245
Typ kompostéru: THERMO –KING 900l
Evidenční číslo kompostéru:
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III.
Doba výpůjčky
1. Doba výpůjčky předmětu výpůjčky uvedeném v bodě I. (kompostéru THERMO - KING )
je stanovená do 30.12.2021, a začíná běžet dnem převzetí.
2. Smluvní strany se dohodly , že pokud bude vypůjčitel řádně plnit všechny své povinnosti
vyplývající z této smlouvy, přejde na něj po uplynutí doby výpůjčky uvedené
v předchozím odstavci vlastnické právo k předmětu výpůjčky ( kompostér THERMO KING) a to dnem následujícím po uplynutí této doby, aniž by k tomu bylo zapotřebí ještě
nějakého dalšího jednání či úkonu ze strany půjčitele nebo vypůjčitele.
3. Nabytí vlastnického práva k předmětu výpůjčky ( kompostér THERMO – KING) podle
předchozího odstavce je bezplatné.
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IV.
Umístění kompostéru
Vypůjčitel umístí kompostér THERMO – KING na vlastním, nebo pronajatém pozemku,
který se nachází v katastrálním území obce a to Horní Olešnice, Prostřední Olešnice,
Přední Ždírnice a Zadní Ždírnice.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně
užívat.
2. Půjčitel je povinen předat věc ( kompostér THERMO- KING) ve stavu způsobilém
k řádnému užívání .
3. Vypůjčitel je povinen po dobu platnosti této smlouvy mít kompostér umístěný na
příslušném místě katastrálního území obce.
4. Vypůjčitel je povinen věc ( kompostér THERMO- KING) ve stavu způsobilém po celou
dobu trvání smlouvy o výpůjčce na své náklady udržovat.
5. Vypůjčitel je povinen věc ( kompostér THERMO – KING) řádně a v souladu s účelem,
který byl ve smlouvě dohodnut, nebo kterému obvykle slouží, užívat: Je povinen chránit
před poškozením, ztrátou nebo zničením.
6. Vypůjčitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu půjčitele přenechat věc
(kompostér THERMO- KING) k užívání jiné osobě. Poruší-li vypůjčitel tento zákaz, je
půjčitel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.
7. Vypůjčitel je povinen věc vrátit půjčiteli, jakmile ji nepotřebuje.
8. Půjčitel může požadovat vrácení věci před skončením stanovené doby vypůjčení, jestliže
vypůjčitel věc (kompostér THERMO – KING) neužívá řádně nebo jestliže ji užívá
v rozporu s účelem, kterému má sloužit.
9. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen
v případě poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny
jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po
dobu záruky poskytnutou výrobcem kompostérů (24 měsíců)
10. V případě odcizení nebo neopravitelného poškození je vypůjčitel povinen pořídit si na
vlastní náklady nový kompostér THERMO –KING stejných parametrů, a to i opakovaně
po dobu výpůjčky.
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11. Po dobu výpůjčky musí být předmět ( kompostér THERMO- KING) označen
přiděleným evidenčním číslem, se kterým se nesmí manipulovat.
12. V případě úmrtí či změně trvalého bydliště bude čistý kompostér vrácen zpět půjčiteli.
13. Půjčitel má právo na fotodokumentaci o umístění kompostéru a občasnou kontrolu
předmětu výpůjčky, zda je kompostér THERMO –KING využíván v souladu s účelem,
kterému má sloužit.
14. Převzetí kompostéru výpůjčky stvrzuje vypůjčitel svým podpisem. Současně vypůjčitel
přebírá návod „Jak správně kompostovat“.
15. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení .
16. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Horní Olešnici dne:

Podpis půjčitel:…………………………………….

Podpis vypůjčitel:………………………………

Kompostér vydán dne:

Vydal:

Převzal:
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JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT
V rámci letošních jarních výzev Obec Horní Olešnice požádala o dotaci na zavedení separace a svozu
bioodpadu v Horní Olešnici. Podařilo se získat dotaci, která poskytuje 90% nákladů na pořízení
komunální techniky a kompostérů. Celková investice celkem činila 2 989 867 Kč. V rámci dotace bylo
pořízeno komunální vozidlo, štěpkovač, tři velkoobjemové kontejnery na ukládání bioodpadu a deset
zahradních kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny občanům na likvidaci bioodpadů
z domácností.
Cílem projektu je:
- snížení množství biologicky rozložitelných odpadů, který končí v popelnicích
- snížení odkládání bioodpadů na břehy potoků a vytváření nepovolených skládek
- snížení likvidace bioodpadu ze zahrad pálením
- snížení nákladů za odvoz komunálních odpadů
Kompostováním lze z odpadů vyrobit zahradní hnojivo.
Odpady vhodné ke kompostování:
odpady z kuchyně- zbytky ovoce a zeleniny, zbytky vařených jídel, potraviny, čaj, kávový
výluh, kuchyňské oleje (v malém množství), potravinami znečištěný papír
odpady ze zahrady- květiny, posekaná tráva, listí, kořeny, shnilé ovoce, vypletý plevel, zemina
max. do 20% zakládky kompostu
jiný organický odpad- popel ze dřeva, hobliny, dřevěné piliny, hnůj a trus, papírové ubrousky,
papírové krabice od vajíček
Materiály nevhodné ke kompostování:
- kovy, plasty, textil, sklo
- barvy, staré léky, motorové oleje, baterie, chemické prostředky
- prach ze smetí a vysávání, kosti a zvířecí zbytky
Příprava surovin ke kompostování
Zmenšení objemu, vlhké látky s obsahem cukru a bílkovin se rychle odbourávají, což má za následek
pokles kompostové kupy a mizení dutin. Proto je v závislosti na výchozím materiálu vhodná
přítomnost hrubších, tvrdých, těžko rozložitelných částí, které zachovávají strukturu kupy a
zabezpečují odtok vody a zásobování kyslíkem. Rozdrcení či rozsekání na délku prstu je vhodné tam,
kde se nachází mnoho hrubého suchého materiálu. Těžko odbouratelné látky se v menších kouscích
rozkládají mnohem rychleji a zmenšený materiál se bude snadněji míchat a přehazovat.
Piliny a posekané dřevo, jsou nezbytné zejména pro kompostoviny s vysokým podílem zeleného
odpadu, protože udržují strukturu kupy a nasávají vlhkost. Posekané dřevo můžete použít na přikrytí
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půdy pod stromy a keři. Piliny se rozkládají lépe, protože rozdrcené části poskytují mikroorganismům
větší plochu a vláknitá struktura dokáže přijmout více vlhkosti. Samotné listí je na kompostování
nevhodné, je moc suché. Listí je třeba smíchat s mokrým materiálem, nejlépe trávou, jinak
kompostování neprobíhá.
Pokosená tráva má jemnou strukturu s vysokým obsahem vody. Vhodné ji smíchat se suchým
materiálem (suché listí, piliny).

Správné použití hotového kompostu
Je třeba zdůraznit, že i kompostem je možné přehnojit. Na dostatečné zásobení půdy živinami postačí
1 cm vysoká vrstva kompostu ročně. Nedostatečné je jen množství dusíku, které je třeba přidávat.
Především do květináčů pro pokojové rostliny je třeba míchat kompost se zeminou, aby nedošlo
k přehnojení.
Čerstvý, surový kompost starý 2-6 měsíců obsahuje ještě velké množství aktivních mikroorganismů,
což zajišťuje urychlení rozkladu v půdě a tím i uvolnění živin. Je možné jej použít už po šesti týdnech,
ale pouze jako nástolku, která se nezapracovává do půdy, ale nechá se ležet na povrchu. Je nutné ji
udržovat vlhkou, aby s půdní mikroorganismy hned neztratily.
Zralý kompost trvale zlepší půdní struktury, což je způsobeno tím, že obsahuje trvalý humus. Proto
mu při zakládání nových ploch má přednost. V takovém případě lze použít vrstvu kompostu vysokou i
několik centimetrů. Je vhodný zejména pro těžké jílovité půdy, protože zabezpečuje lepší
hospodaření se vzduchem a vodou.
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