ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOMÁCÍHO ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU
Žádost podejte nejpozději do 15.11.2017
(vyplní žadatel)
Kontaktní údaje pro zapojení do projektu
jméno a příjmení
datum narození
(podklad pro smlouvu)
Adresa trvalého pobytu:
ulice
číslo popisné
číslo orientační
obec a PSČ
Místo umístění kompostéru
ulice
číslo popisné
číslo orientační
město a PSČ
Katastr
Č. parcely

telefon
e – mail
pozn.
Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí domácího kompostéru




Prohlašuji, že jsou informace uvedené v žádosti pravdivé
Prohlašuji, že ke dni podpisu žádosti nemám závazek po splatnosti vůči obci Nová Ves.
Prohlašuji, že pozemek, na kterém bude kompostér umístěn, vlastním nebo mám ně něj
uzavřenou nájemní smlouvu po dobu min. 5 let a zajistím písemný souhlas majitele
pozemku k umístění kompostéru.
 Plně respektuji Zásady obce Nová Ves pro poskytování kompostérů občanům obce Nová
Ves.
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji svůj zájem o zapojení do projektu a zapůjčení
kompostéru.
Podpis žadatele……………………………………

Dne ……………………
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Zásady pro poskytování kompostérů občanům obce Nová Ves
1) Pořadí přidělování kompostérů občanům bude stanoveno na základě termínu doručení
řádně vyplněné a podepsané „Žádosti o poskytnutí domácího zahradního kompostéru“
na podatelnu obecního úřadu obce. Žádosti budou přijímány nejpozději do 15.11.2017.
2) Obec bude přidělovat kompostéry na základě pořadí podaných žádostí. Pro přidělení
kompostérů nevzniká žadateli právní nárok.
3) Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru bude zveřejněna na internetových
stránkách obce.
4) Kompostéry jsou určeny osobám, které se zaváží umístit kompostér na vlastním nebo jiném
pozemku se souhlasem majitele tohoto pozemku. Tyto pozemky musí být pouze na
katastrálním území obce či místních částech nebo v přidružených obcích obce Nová Ves.
5) Žadatel nesmí mít závazky po splatnosti vůči obci Nová Ves.
6) Na každou domácnost a stavbu individuální rekreace bude poskytnut jeden kompostér.
7) Občané před převzetím kompostéru uzavřou s Obcí Nová Ves Smlouvu o výpůjčce na dobu
5 let. Po uplynutí lhůty 5 let přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.

(tuto část nevyplňujte, vyplní ji obec,které slouží pro interní potřeby)
Žádosti se:

VYHOVUJE / NEVYHOVUJE

Z důvodu:
…………………………………………………………………………………………………
Žádost ověřil (a) dne:
Titul, jméno, příjmení:……………………………………………
Podpis, razítko……………………………………..
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