
 
 
1)   Jakou dohodu má Kojetín s Chropyní ohledně ukládání odpadu na kompostárnu? 
 
Rada města Kojetína vzala dne 10.7.2013 na vědomí informace ředitele TECHNISU Kojetín, spol. s r.o. 
o zamýšlené spolupráci mezi společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o. a Městem Chropyně ve věci 
uložení bioodpadu na nově vzniklou kompostárnu v Chropyni, včetně likvidace bioodpadu ze sběrného 
dvora v Kojetíně. V současné době nemá  TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.  se  Správou majetku města 
Chropyně uzavřenou žádnou dohodu ani smlouvu ohledně ukládání odpadů na kompostárnu 
v Chropyni vzhledem ke skutečnosti, že nově budovaná kompostárna v Chropyni ještě  není uvedena 
do provozu.  
 
2) Za jakých podmínek bude Město Kojetín do Chropyně odpad ukládat? 
 
Smlouva  je v současné době ve fázi přípravy a bude předložena RM, plnící funkci zakladatele 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.  až poté, kdy obdrží město Chropyně povolení k provozování 
kompostárny.  
 
3) Jaký předpokládá roční objem? 
 
V podkladech předložených RM dne 10.7.2013 je uvažován objem bioodpadu, předávaného na 
kompostárnu v Chropyni, 200 - 400t/rok.   
 
4) Od kdy dohoda platí  a kopii dohody;  kým byly podmínky dojednány? 
 
Uzavření smlouvy se předpokládá po získání povolení k provozování kompostárny městem Chropyně a 
doba uzavření je předpokládaná minimálně na 5 let.  Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva je 
v přípravné fázi,  nelze její kopii poskytnout. Ve věci ukládání bioodpadu na kompostárnu v Chropyni 
jedná ředitel společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.  a starostka Města Chropyně.   
 
5) Jaký efekt (úspory proti současnému stavu)  z ukládání v Chropyni Kojetín očekává ročně. 
 

Cílem sběru bioodpadu je vyčlenit tuto složku z komunálního odpadu (uložení 950Kč/t), odhady a 
zkušenost jiných měst se pohybuje mezi 15-40% snížení objemu komunálního odpadu. Při 
předpokládané úspoře 20%, tj. cca 300t, kdy namísto komunálního odpadu bude vyvezen bioodpad, 
budou sníženy náklady na uložení dle vyjednané ceny ( v současné době se cena za uložení 
bioodpadu na kompostárny pohybuje v rozmezí od 200 do 350 Kč/t).  

 
Předpokládanou úsporu bude možné konkrétněji vyčíslit až po stanovení ceny za uložení bioodpadu na 
kompostárnu v Chropyni.  


