KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE: úřednice V.Hubáčková, 572 580 116, matrika@brezolupy.cz

DOTAZNÍK resp. ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
MiniDešťovka2021 - dotační program obce Březolupy
na pořízení IBC kontejneru s potřebným propojovacím a redukčním vystrojením
Pro zlepšení nakládání s dešťovou vodou na našem katastru rozhodla obec Březolupy o spuštění svého
nového dotačního programu a to na pořízení IBC kontejneru o objemu 1000 litrů (1 m3) spolu s patřičným
propojovacím a redukčním vystrojením (součástkami) jakou jsou redukce, ventily, napouštěcí flexi
hadice, propojovací trubky a podobně dle dalších potřeb a upřesnění.
Obec Březolupy bude nabízet v rámci svého nového programu jednou použité, vymyté IBC kontejnery s
doložením nezávadnosti předchozí náplně tak, aby je bylo možno bez obav využít na zachytávání dešťové
vody a následné zalévání zahrádek. Jeho pořizovací cena bude s dopravou do Březolup 2.500,- Kč vč.
DPH a dotace na něj bude 1.000,- Kč. Pro propojení a redukci takto pořízených kontejnerů, ale také i pro
již dříve jinak pořízené kontejnery, které už mají někteří z vás na svých zahrádkách, bude možno za
velkoobchodní nákupní ceny dokoupit také tzv. vystrojení.
Pro začátek možno pouze v limitu 1x dotovaný IBC kontejner za 1.500,- Kč + vystrojení do 500,- Kč na
jedno č.p. . Dle zájmu a možností obce bude do budoucna umožněno i další kusy na č.p. či i pozemek.
Distribuce bude zajišťována přes sběrný dvůr (SD), od 04/2021 ( po týdnu jarního úklidu, upřesníme ).
Zastupitelstvo schválilo tento dotační titul k využití zatím pouze pro rok 2021!
Podmínkou dotace bude jednou ročně po dobu 3 let poslat fotografii s funkčně umístněným kontejnerem
IBC pro jímání a využití dešťové vody na k.ú. Březolupy.
Za zužitkování dešťové vody máme jakékoliv využití této vody tak, aby neskončila nevyužita v potoku,
resp. pokud se tak stane, pak pouze jako náhrada za dříve používanou pitnou vodu. Optimálně využití na
zahrádkách k zálivce či jako „špinavá“ voda v RD např. k splachování WC či po přečištěni např. na praní
apod. Přípustné využití je i zalévání trávníků či jen vypuštění vody z kontejneru do zeleně s patřičnou
časovou prodlevou po skončení deště tak, aby se takto vypuštěná voda stačila vsáknout do země.
Dovoluji si Vás tedy tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku ( máte-li předběžný nezávazný zájem ),
případně závazné objednávky ( máte-li už skutečný závazný zájem ):
Svou volbu vepište či zakřížkujte, tam, kde dává smysl a připouštíte, zvolte i více variant:
1. Jedná se o:
NEZÁVAZNÝ DOTAZNÍK
2. Pokud bude možno, mám zájem o :
IBC kontejner 1m3
vypouštěcí ventil, redukci

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
set propojení více IBC

napouštěcí hadici

3. Předpokládaný měsíc roku 2021 či rok odběru ze Sběrného dvora Březolupy:
04
05
06
07-08
09-10
2022
4. Platba vašeho podílu u IBC kontejneru:
hotově při odběru v SD
hotově předem na OÚ

2023

bezhotovostně předem na účet OÚ

5. poslední redukce za vypouštěcím ventilem IBC potřebuji na hadici o průměru:
5
½“
/8“
¾“
1“
jiná ……
6. průměr napouštěcí flexibilní hadice rep. průměr napájecího svodu :
80mm
100mm
120mm
jiná …..
7. Poslat jednou ročně po dobu 3 let fotografii s instalací IBC kontejneru na matrika@brezolupy.cz :
žádný problém
problém, ale zvládnu to
nestačí jen jednou po instalaci?
nezvládnu to
8. Vaše údaje včetně e-mailu a pokud možno mobilního telefonu ( informace i SMSkou )
Příjmení: ………………………… Jméno: ………………………..

RD: Březolupy č.p ………….

mobilní tel.:………………………. e-mail: ………………………………

podpis: ……..

ODEVZDEJTE NEJLÉPE do 31.3.2021: osobně OÚ či sběrný dvůr, nejlépe ale matrika@brezolupy.cz .
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