V Albrechticích snižují objem biologicky rozložitelného odpadu
ALBRECHTICE (10. srpna 2018) - V obci Albrechtice u Českého Těšína postupně
snižují celkový objem směsného komunálního odpadu. Zatímco v roce 2010 ho téměř
čtyři tisíce občanů vyprodukovaly 867,1 tuny, v loňském roce to bylo 792,35 tun.
Dlouhodobě však narůstá a dosud se nedařilo účinně brzdit nárůst biologicky
rozložitelného odpadu (BRO). V roce 2010 ho obec odvezla do kompostárny 313,6 tun a
v roce 2017 se jeho množství vyšplhalo na 508,51 tun. Snížení množství BRO chtějí
v Albrechticích docílit předcházením jeho vzniku tzv. přímo na místě. Proto pro své
občany pořídili 300 kompostérů typu K1380.
Jaromír Pawlas, místostarosta obce, a Táňa Wojtynová, referentka životního prostředí,
očekávají od tohoto kroku významnou úsporu sběru a svozu BRO a také z části i
směsného komunálního odpadu v Albrechticích. „Zpracovaný projekt na pořízení
kompostérů počítá s úsporou cca 252 tun biohmoty. Lidé si vyprodukují vlastnoručně
kompost pro své zahrádky a obec ušetří část výdajů na odpadové hospodářství. Vždyť
finanční náklady na sběr a svoz komunálních odpadů neustále narůstají. V roce 2017
činily 4,18 milionu korun, přitom občané přispěli do obecního rozpočtu částkou 1,83
milionů korun. V přepočtu na jednoho obyvatele představovaly loňské výdaje na
hospodaření s odpady 1 062,35 korun. Dle obecní vyhlášky činí roční poplatek 500 korun
– tedy méně než polovinu průměrné částky na jednu osobu. Rozdíl hradíme z obecní
pokladny,“ uvedla Táňa Wojtynová.
O dotaci na nákup kompostérů Albrechtice žádaly Státní fond životního prostředí již na
podzim 2016. „Vzhledem k vysokému zájmu nám tehdy žádost zamítli. Uspěli jsme až
v roce 2017 – v rámci 68. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
Finanční prostředky jsme obdrželi z Evropských strukturálních a investičních fondů
Evropské unie,“ dodala Táňa Wojtynová a podotkla, že to vůbec nebyla jednoduchá
záležitost. „Zájemců je mnoho a podat odborně zpracovanou žádost s více než desíti
přílohami je velmi náročné. Navíc celá administrace projektu probíhá prostřednictvím
Portálu IS KP14+ pro zadávání žádosti o podporu a správu projektu po celou dobu jeho
životního cyklu. Z tohoto důvodu mnoho obcí a měst zadává tuto službu specializovaným
firmám, ovšem ani tak není úspěch přiznání dotace zaručen. V Albrechticích jsme žádost
zpracovali sami bez zprostředkovatelské firmy a ušetřili tak z obecního rozpočtu 90 tisíc
korun. Proti schválenému projektu jsme úspěšně vysoutěžili u českého výrobce JelínekTrading ve Vrbně pod Pradědem kompostéry levněji o 109 142 korun. Celkové výdaje na
pořízení 300 kusů činily 750 tisíc korun bez DPH, dotace pokryje 637,5 tisíce korun a
zbylou část ve výši 112,5 tisíce korun zaplatí obec ze svého rozpočtu. Na jeden kompostér
obec přispívá 375 korunami a Evropská unie částkou 2125 korun,“ dodala Táňa
Wojtynová. Ta si také vzala na starost veškerou administraci projektu od získání dotace,
přidělení kompostérů občanům včetně závěrečných hodnocení. Spolupracovala přitom
s místostarostou obce Jaromírem Pawlasem, který jako první přišel s myšlenkou pořídit
kompostéry pro albrechtické občany a tím snížit množství biologicky rozložitelného
odpadu v obci. (MTA)

Občané si kompostéry postupně rozvezli do svých zahrádek. Foto: Ing. Táňa Wojtynová

Táňa Wojtynová s Jaromírem Pavlasem se nejvíce zasloužili o nákup kompostérů pro
obec Albrechtice. Foto: archiv obce Albrechtice.
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