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Usnesení:  

 

Usnesení RM č. 342/2013 ze dne 15.7.2013: 

RM bere na vědomí informativní materiál o kompostárně Malý Rohozec. 

 

RM ve funkci valné hromady ukládá TST s.r.o. zpracovat nový provozní řád komunitní 

kompostárny Malý Rohozec a zajistit jeho schválení KÚLK. 

 

RM ukládá OSM v součinnosti s OŽP zajistit uzavření smlouvy s firmou ZERA a.s. na 

projekční služby (technologie) a smlouvu na zpracování žádosti o dotaci OPŽP na 

kompostárnu Malý Rohozec. 

 

RM ukládá OSM v součinnosti s OŽP zajistit uzavření smlouvy s firmou Profes Projekt spol. s 

r.o. na projekční služby (stavební část) na kompostárnu Malý Rohozec. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 396/2013 ze dne 12.8.2013:  

RM bere na vědomí informativní materiál o kompostárně Malý Rohozec. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

V současné době je kompostárna na Malém Rohozci provozována Technickými službami 

Turnov, s.r.o. jako komunitní kompostárna. 

V důsledku toho, že dne 1.9.2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, 

vyvstala pro provozovatele kompostárny v souladu s ustanovením § 41 odst. 5  povinnost  

požádat KÚLK o povolení provozu a schválení  provozního řádu (dosud to nebylo nutné), 

a to nejpozději do 1.1.2014.  

 

Zákon o ochraně ovzduší: 

 „(5) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

jehož povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, 

musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu podle tohoto zákona do 2 let ode 



dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a 

rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů. 

 

Povinností požádat o povolení provozu a schválení provozního řádu jsou komunitní 

kompostárny s kapacitou nad 150t/rok (naše skutečná kapacita je přes 1000 t!) v podstatě 

postaveny na úroveň kompostáren zřízených dle zákona o odpadech.  

  

Existuje reálný předpoklad, že provozovatel kompostárny na Malém Rohozci, Technické 

služby Turnov, s.r.o., by za současného stavu měl problémy s povolením provozu a 

schválením provozního řádu, proto je nutné dopracovat původní projekt a podat žádost o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí do poslední výzvy tohoto programu. Podle 

posledních informací bude výzva zveřejněna do konce srpna t.r., žádosti přijímány od 15.9. do 

31.10. 

 

Úkoly a předpoklad harmonogramu jejich plnění: 

 

1.  Uzavřít smluvní vztah s firmou Profes Projekt (Ing. Chval), autorem původního 

projektu, na který je platné stavební povolení a která již spolupracuje se společností ZERA na 

změně původního projektu na aplikaci technologie provzdušňování HANTSCH. 

 

Cenová nabídka firmy Profes projekt spol. s r.o.:  163.350,- Kč  včetně  DPH 

Předpoklad uzavření smlouvy o dílo – srpen 2013. 

 

   

2. Uzavřít smluvní vztah se firmou ZERA a.s. na: 

 a) zpracování vstupní analýzy produkce bioodpadu, návrh systému a sběru bioodpadu (nutný 

podklad pro podání žádosti) 

b) příprava předložení žádosti včetně nutných příloh pro podání žádosti o dotace z  OPŽP 

(TST s.r.o. budou žádat o dotaci na mechanizaci, město na vlastní stavbu objektu 

kompostárny).  

 

Cenová nabídka společnosti Zera a.s.: 73.810,- Kč včetně DPH 

 

Předpoklad uzavření smlouvy o dílo – srpen 2013. 

 

3. Podat žádost do OPŽP – výzva je očekávána do konce srpna, žádosti se podávají do 

konce října 2013, o obsahu výzvy se zatím nic bližšího neví.  

 

Na základě konzultace se Zerou, a.s. a Ing. Stejskalem ze SFŽP je možné a vhodné, aby TST 

s.r.o. podávaly žádost na strojní vybavení kompostárny samy. Jednatel TST s.r.o. pan Libor 

Preisler po konzultacích s firmami z této oblasti zjistil, že optimální varianta je koupit drtič-

míchač poháněný traktorem (rozdrtí a promíchá větve, listí trávu apod.) s možností připojení 

síta. Předpokládané náklady tohoto komplexního zařízení jsou cca 3,2 mil. bez DPH (TST 

s.r.o. jsou plátce DPH). V režimu de minimis mohou TST čerpat až 2 mil. + 1,2 mil. by 

byla jejich spoluúčast.  

 

Město Turnov čerpalo v režimu de minimis 3,2 mil v roce 2011 na zateplení MŠ Palachova. 

Smlouva o dotaci byla se SFŽP podepsána 21.7.2011. Z toho podle informací ze SFŽP 

vyplývá, že po uplynutí 3-leté lhůty, tj. po 21.7.2014 budeme moci podepsat smlouvu se 



SFŽP a získat dotaci až téměř (musíme odečíst 200 tis. Kč v režimu de minimis na Valdštejn 

od LK v tomto roce!) do výše limitu 200 tis. Euro, tj. 4,8 mil Kč. 

 

Předpoklad finančních nákladů na zbudování nové kompostárny:  

Náklady na výstavbu kompostárny podle původního projektu („klasická“ kompostárna 

s rozsáhlými zpevněnými plochami aj. potřebným zázemím) byly rozpočtovány na 16 mil.  

Celkové předpokládané náklady na kompostárnu s technologií aktivního provzdušňování až 7 

mil. bez mechanizace (nemáme hotový změněný projekt, je to hrubý odhad!!!), z toho až 2,2 

mil. z účelových prostředků na separaci z Ekokomu a z OPŽP cca 4,8 mil. Kč.  V ideálním 

případě by tedy rozpočtové zdroje města nemusely být použity.  

 

Předpokládaný termín výstavby kompostárny : 

Realizace stavby podzim 2014 - jaro 2015. 

 

Předpoklad financování nového provozu: Vzhledem k počítanému nárůstu množství 

zpracovávaného biomateriálu oproti současnosti na dvojnásobek, tj. 2000 t (+ podnikatelské 

subjekty, okolní obce), je předpoklad na náklady provozu strojů (drtič, síta, nakladač na 

přemístění) dvojnásobek dnešních nákladů (v současnosti 300.000,- Kč s DPH). Předpokládá 

se, že polovina odpadu bude z okolních obcí a podnikatelů, kteří poměrnou část nákladů za 

službu uhradí. Předpokládané náklady pro město Turnov – 300.000,- Kč s DPH za rok. 

 

Dále musíme započítat spotřebu elektrické energie na čerpadla zajišťující provzdušňování aj. 

(viz technologie HANTSCH) – uvádí se předpoklad 5,5 kWh na 1 tunu zpracovávaného 

materiálu, tj. 2.000 tun x 5,5 = 11.000 kWh + něco navíc na provoz váhy, počítač apod. 

Odhadovaná průměrná cena na 1 kWh je 5,50 Kč vč. DPH, celkem za rok 70.000,- Kč s DPH. 

Poměrná část na odpady z města Turnov – náklady na el. energii 35.000,- Kč s DPH za rok 

 

Dále bude potřeba uhradit cenu za vypouštění odpadních vod (stočné) a jejich předpokládané 

čerpání z retenční nádrže do kanalizace (výškový rozdíl). Tuto záležitost řeší v současné době 

Profes Projekt ve spolupráci se Zerou (množství vody, složení vody, možnosti příp. aplikace 

na zemědělskou půdu apod.). Za stávající situace není odhad možný. Bude doplněno po 

dopracování změny projektové dokumentace. 

 

Podrobnější informace budou známy až po vypsání výzvy k podávání žádostí z OPŽP a reálné 

rozpočtované náklady stavební části po dopracování změny projektové dokumentace. 

Zastupitelstvo bude poté schvalovat podání žádosti Města Turnova do OPŽP na stavební část 

kompostárny a RM ve funkci valné hromady pak podání žádosti TST s.r.o. na mechanizaci.  

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM  bere na vědomí informativní materiál o kompostárně Malý Rohozec 

 

 


