Město Blansko
OZNÁMENÍ
Město Blansko
podle

39 odst. lzákona Č. I 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje
záměr
pronajmout

Pozemky a objekt pro využívání biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „kompostárna“), a to:
p. Č. st. 5217,jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování č.p. 2483, včetně příslušenství
(teleskopický nakladač)
p.č. 461/4, 467/36, 467/1 3, 461/41, 464/3, 461/28, 461/29, 461/30, 467/31, 461/74, 461/27,
vše v k. Ú. a obci Blansko,
za účelem provozování.

Písemná žádost musí obsahovat:
návrh nájemného v Kč/rok vč. DPH
výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku obsahující živnostenské
oprávnění v oboru nakládání s odpady
návrh nájemní smlouvy, ve které musí být mimo jiné uvedeno, že kompostárnu včetně
příslušenství bude nájemce používat výhradně k činnostem potřebným pro zajištění činnosti
kompostárny
návrh cen vykupovaných surovin včetně návrhu, jak dlouhou dobu nebude tato cena pro
město Blansko zvyšována

—

—

—

—

Další podmínky, kterými bude uchazeč vázán:
—

—

—

—

—

—

město Blansko bude mít přednostní právo likvidace biologicky rozložitelných odpadů na
kompostárně
nájemce se pojistí na škody způsobené na zařízeních kompostárny, a to na škody až do výše
50 mil. Kč.
nájemce se zaváže, že v případě ukončení nájmu předá zařízení, včetně příslušenství, ve
stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. V případě, že bude zařízení v takovém
technickém stavu, který neodpovídá jeho technickému stáří (v případě potřeby doloženo
znaleckým posudkem) uhradí městu Blansko takto vzniklou škodu.
nájemce se zaváže kompostárnu včetně všech k tomu příslušejících částí a zařízení udržovat
v bezvadném stavu (mimo jiné provádění běžné údržby a oprav)
nesplnění kterékoliv podmínky bude důvodem k možnosti ukončit smluvní vztah
uzavření nájemní smlouvy se předpokládá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců

Další informace:
—

—

Maximální kapacita kompostárny je 2200 tun/rok.
Předpokládaný objem odpadu od města Blansko, bude cca 500 tun /rok.

Případné dotazy budou zodpovězeny na odboru komunální údržby MěÚ Blansko.
Vyřizuje: Ing. Milan Vítek (odbor komunální údržby), tel. 516 775 796, e-mail vitek@Blansko.cz
Město Blansko si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
Tento záměr byl schválen Radou města Blansko na jejím 17. schůzi dne 27.8.207 9 usnesením
Č. 57
Písemná žádost se podává na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 32/3,
678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem “Kompostárna NEOTVIRAT“ do
do
12:00 hod.
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Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru KOM

