Vážení spoluobčané,

v letošním roce byl ukončen zkušební provoz čistírny odpadních vod, byla úspěšně
zkolaudována kanalizace a COV a nyní je zapotřebí nastavit nový systém platby
stočného v naší obci. Bohužel je tento systém administrativně náročný, ale musíme
respektovat platnou legislativu a postupovat podle nf.
Právěse Vám dostávádo rukou smlouva o odvádění odpadních vod, na základěkteré bude vypočítáno
stočné pro odběratele.
Prosím, pečlivě si přečtěte následující informace, které se týkají vyplnění smlouvy a následné platby
stočného.

Cena stočného se bude každý rok přepočítávat podle nákladů předešlého roku. Obecní vyhláškou bude
vždy do 25. února daného roku stanovena cena stočného za l m3 na daný rok. V letošním roce je cena

stočného stanovena částkou 14, 23 Kč bez DPH a tedy 16,36 Kč s DPH za l m3 (ve většině případů to
činí 573, - Kč na osobu).
Smlouva s každým odběratelem se uzavírá jednorázově na dobu neurčitou, proto ve smlouvě nejsou
uvedeny ceny, ale pouze počet osob přihlášených k trvalému pobytu a uvedeno směrné číslo, které

stanoví počet m3 odpadní vody na l osobu za rok. Z toho vyplývá, že veškeré změny v počtu osob
hlášených k trvalému pobytu nebo změnu vlastníka uvedeného objektu je třeba řešit dodatkem
smlouvy.
Některéosoby s trvalým pobytem v obci lze od platby stočného osvobodit. Jednáse zejména o osoby,
které pobývají dlouhodobě v zahraničí, pobývají dlouhodobě ve zdravotnickém nebo jiném obdobném
zařízeni, platí stočné v jiném místě na území ČR, nebo se jedná o třetí a další nezaopatřené ditě
v rodině. V těchto případech je nutné vyplnit žádost o osvobození od platby stočného, kterou
si můžete vyzvednout na obecním úřadě, nebo stáhnout z webových stránek obce. Děti narozené
v daném roce jsou od platby stočného osvobozeny automaticky a platí až v následujícím roce. Majitelé
objektů, kteří zatím nemají možnost se na kanalizaci napojit, stočné neplatí. Ti, kteří máji možnost
napojeni na kanalizaci a dosud napojeni nejsou, musí přesto uzavřít smlouvu a stočné platit.

Smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti (dále jen odběratel -je uvedený na l. straně smlouvy
a smlouvu podepisuje). Pokud je vlastníků víc, je vybrán ve většině případů pouze jeden, který jedná
jménem ostatních vlastníků. V ojedinělých případech je smlouva uzavírána s nájemci.
Postup při vyplňování smlouvy:

Zkontrolujte, prosím, zda veškeré uvedené osobní údaje jsou fakticky správné.
Úvodní strana:

Doplňte, prosím, kontaktní údaje, případně adresu pro doručování, pokud se liší od adresy bydliště.
Strana 2:

Zde je už předvyplněno, k jakému účelu je odběrné místo využíváno a je zde uveden aktuální počet
osob hlášených v objektu k trvalému pobytu. Tento počet osob zahrnuje i osoby, které mají nárok
na osvobozeni od platby stočného. Zde, prosím, podepište aktuální počet osob s trvalým pobytem
v objektu.

Strana 3 (článek IV. ):

Vzhledem k tomu, že v naší obci nemáme vodovod, je třeba určit množství odpadních vod vznikajících
v souvislosti s užíváním objektu pomocí směrnych čísel, které jsou stanoveny zákonem. V úvahu
připadá ještě možnost pořídit si vlastní vodoměr a počítat stočné podle skutečnosti. Vodoměr však
musí být úředně certifikovaný.
V daném momentě tedy odstavec S. a) vynechte a prosím, doplňte podpis až pod odstavec 8. b), který
se týká všech, kteří berou vodu ze studny a nemají vodoměr.
Na základě vyplněných dotazníků je zaškrtnuto směrné číslo pro daný objekt. Další část se tyká výpočtu
stočného, uvedeny počet osob bude při výpočtu ještě zohledněn o osoby osvobozené od platby
stočného.
Strana 9:

Doplňte datum a podpis odběratele.

Jedno vyhotovení smlouvy si ponechte, druhé, prosím, obratem doručte na obecní úřad. Můžete
vhodit i do schránky.
Na základě doručené Vámi podepsané smlouvy Vám bude vystavena faktura, kterou si můžete osobně
vyzvednout, nebo Vámji doručíme do schránky. Splatnost faktury je letos nastavena až na 30. listopadu
2017, v následujících letech bude stočné splatné k 30. 6. Na základě vystavené faktury lze úhradu
provést ve více splátkách. Platit můžete hotově nebo z účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité uvést
správný variabilní symbol kvůli identifikaci plátce. Variabilní symbol je číslo smlouvy a poslední dvě
čísla letopočtu, jak je to popsáno ve smlouvě. Pokud uvedete pouze číslo smlouvy, je to také v pořádku,

obě variantyjsou možné. Na faktuře je uvedeno fakturované množství, cožje množství m3 odpadní
vody na daný objekt, tedy za všechny osoby. Počet osob se na faktuře neuvádí.
Chápeme, že v případě stočného se jedná o nemalou částku, přesto Vás žádáme o včasnou úhradu.

Předem Vám děkujeme za Vaši spolupráci!

starosta
Petr Mazal

V Kožusanech -Tážalech dne 4. srpna 2017

V případě nejasnosti se obraťte na pracovníky obecního úřadu.

Tel: 585961308; 585961171; 725131035
e-mail; ou@kozusanytazaly. cz

