STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
11. schůze rady města dne: 05.06.2018
Bod pořadu jednání:
Výpůjčka kompostérů 2018
Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města materiál na výpůjčku
500 kusů kompostérů občanům města Liberce. Výpůjčkou kompostérů se podporuje likvidace
bioodpadu přímo v místě vzniku.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: podpora kompostování bioodpadu v domácnostech
Zpracoval:

Vinař Michal, Ing. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a
cestovní ruch

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. Výpůjčku 500 Kompostérů K – 950 o objemu 950 litrů občanům města Liberce
2. Návrh vzorové smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1
ukládá
uzavřít smlouvy o výpůjčce Kompostérů K – 950 o objemu 950 litrů s občany města
Liberce
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.08.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec již řadu let podporuje ekologickou výchovu a osvětu dětí i dospělých.
Usnesením ZM č. 45/2017 ze dne 2.3.2017 byl schválen Plán odpadového hospodářství města Liberec.
V jeho závazné části byl stanoven úkol předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů,
přičemž jedním ze způsobů je pokračování projektu soutěže o domácí kompostéry, které jsou vhodné
pro kompostování bioodpadu na zahrádkách přímo u rodinných domů. Statutární město Liberec
v uplynulých letech odměnilo občany bezmála 1 350 kusy domácích kompostérů. Zavedenou praxí je
soutěžní tajenka zveřejněná v libereckém zpravodaji.
Pro letošní rok se však podařilo získat finanční dotaci z OPŽP, která pomohla k nákupu 500 kusů
domácích kompostérů. Vzhledem k počtu kompostérů bylo pro letošní rok upuštěno od tradiční
křížovky a prostřednictvím zpravodaje byla zveřejněna výzva na podání žádosti o domácí kompostér.
Žádat mohli obyvatelé města s výjimkou MO Vratislavice nad Nisou, kteří disponují zahrádkou na
území města, kde bude kompostér umístěn.
Přestože se v uplynulých letech rozmístilo na 3 300 kusů hnědých nádob na bioodpad, eviduje odbor
ekologie a veřejného prostoru přetrvávající zájem o domácí kompostéry ze strany obyvatel města. Se
žadateli bude sepsána smlouva o výpůjčce.
Doporučení odboru
Odbor ekologie a veřejného prostoru doporučuje Radě města Liberce schválit navržená usnesení.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o výpůjčce
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SMLOUVA O VÝPŮJČCE
č.
I.
Účastníci smlouvy
Statutární město Liberec
Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a
veřejného prostoru
IČ: 00262978
(dále jen půjčitel)
a
Titul, Příjmení, Jméno
Ulice, PSČ, MČ
Datum narození:
Stanoviště: ………………………………………………………….
(dále jen vypůjčitel)
uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“)

II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je výpůjčka Kompostéru K – 950 o objemu 950 litrů (dále jen
„předmět výpůjčky“).
Evidenční číslo: ……..
Pořizovací cena za 1 ks kompostéru je 1 570 Kč (cena je bez DPH).
Tato výpůjčka byla podle podmínek uložených zákonem č.128/2000 Sb., o obcích schválena
na zasedání Rady města Liberec dne 30.5.2018, usnesením č. …./2018.
Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání předmět výpůjčky za účelem
podpory domácího kompostování biologického odpadu.

III.
Práva povinnosti smluvních stran
1/ Vypůjčitel bude předmět výpůjčky bezplatně používat po dobu 5 let, od data podepsání
smlouvy, na sjednaném stanovišti (viz adresa), a to v souladu s Plánem odpadového
hospodářství města Liberce. Upřednostnění kompostování před jinými formami nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad. Po uplynutí této lhůty přechází kompostér do
vlastnictví vypůjčitele.

2/ Vypůjčitel je povinen kompostér používat pouze k domácímu kompostování biologického
odpadu, pro který je určen a udržovat jej v provozuschopném stavu. Dále je povinen chránit
věc před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo zničením.
3/ Vypůjčitel prohlašuje, že jej půjčitel seznámil se zvláštními pravidly, která je třeba při
užívání předmětu výpůjčky zachovávat.
4/ Případné poškození nebo ztrátu kompostéru je vypůjčitel povinen neprodleně písemně
oznámit na odbor ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberec nebo na tel: 485
243 456.
5/ Vypůjčitel nesmí přenechat věc, která je předmětem této smlouvy k užívání jinému subjektu.
6/ Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo zničení a
jiné újmy na věci, která je předmětem podle této smlouvy, způsobené užíváním, které není
v souladu s účelem vymezeným touto smlouvou.
7/ Pokud vypůjčitel nebude moci nebo chtít pokračovat v domácím kompostování biologického
odpadu, je povinen kompostér neprodleně vrátit půjčiteli očištěný a vymytý. V případě trvalého
poškození nebo zničení kompostéru vypůjčitel uhradí půjčiteli plnou výši pořizovací ceny
uvedené v článku II. této smlouvy.
8/ Vypůjčitel umožní půjčiteli, aby kdykoliv po dobu 5 let od výpůjčky provedl kontrolu užívání
kompostéru v souladu s výše uvedenými povinnostmi.

IV.
Závěrečná ustanovení
1/ Půjčitel předává vypůjčiteli kompostér ve stavu způsobilém k řádnému užívání v počtu 1 ks.
Vypůjčitel podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal 1 ks kompostéru ve stavu způsobilém
k užívání.
2/ Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
3/ Smlouva se vyhotovuje ve třech originálech (1x vypůjčitel, 2x půjčitel).
4/ Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky.
5/ Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6/ Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
V Liberci dne ……………..
Za půjčitele:

Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru
ekologie a veřejného prostoru

Za vypůjčitele:

příjmení jméno

