MATERIÁL DO 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO
DNE 14.5. 2020

Název bodu: Žádost o dotaci do „Programu pro podporu odpadového hospodářství v Ústeckém kraji“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace sběrného místa Dolní Podluží“ do „Programu
pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025“
Důvodová zpráva:
Obec Dolní Podluží má dlouhodobě zájem zvýšit úroveň sběru nebezpečných odpadů odebíraných od
občanů obce v areálu sběrného místa v Dolním Podluží. Stávající způsob odebírání, evidence a
shromažďování nebezpečných odpadů odebraných od občanů obce je z dlouhodobého hlediska do
budoucnosti již neudržitelný.
Problematiku shromažďování nebezpečných odpadů je možno aktuálně řešit podáním žádosti o dotaci
k Ústeckém kraji. Ústecký kraj aktuálně přijímá žádosti o dotace do „Programu pro podporu
odpadového hospodářství v Ústeckém kraji“, kdy v rámci tohoto programu je možno žádat o dotaci na
pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově
využitelných složek komunálního odpadu a na modernizaci veřejných sběrných míst a překladišť pro
oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu. Žádost o dotaci
se podává v termínu od 22.5. 2020 do 24.7. 2020.
Dotace se poskytuje ve výši 70% z celkových uznatelných nákladů akce. Žádost bude podána na
pořízení:
- 2 ks mobilních eko – skladů kontejnerového typu pro sběr nebezpečných odpadů
(délka 5,00 m x šířka 2,35 m x výška 2,35 m)
- 2 ks nájezdů do eko – skladů
- 1 ks obytného kontejneru pro obsluhu sběrného místa
(délka 2,45 m x šířka 2,89 m x výška 2,60 m)
- 1 ks plastového boxu 500 l na bateriové monočlánky
- 1 ks kontejneru na zářivky
- 3 ks ohradových palet na plechovky od barev
- 1 ks kontejneru 500 l pro shromažďování chemikálií
- 1 sudu 100 l na pitnou vodu pro případ potřísnění nebezpečnou látkou či chemikálií
- 2 ks kontejnerů 800 l na shromažďování motorových a jedlých olejů
- 1 ks židle pro obsluhu
- 1 ks stolu pro obsluhu
- 1 ks policového regálu pro obsluhu
Celkové náklady na pořízení uvedeného vybavení jsou vyčísleny včetně DPH na částku 728.982,65
Kč, z toho požadavek na dotaci činí 510.000 Kč a vlastní spoluúčast obce 218.982,65 Kč.
Pořízení vybavení pro sběr a shromažďování nebezpečných odpadů by bylo dokončena celková
modernizace všech shromažďovacích prostředků v areálu sběrného místa v Dolním Podluží.
Informace podá: Lukáš Janků, referent obce, email: lukas.janku@dolnipodluzi.cz, tel: 601 360 075

