opATŘrruí
zastupitelstvo obce Trstěnice schválito následující
ceny pro vodné a
stočné:
od 1. 11. 2020

-

-

poplatek za vodné je stanoven na 27,30
Kč..mg (bez DPH)
pro občany, kteří odebírajívodu z obecního
vodovodního řadu
je stanoven poptatek za stočn
é 40,- Kč/m3 (bez DPH)
pro občany s trvalým pobytem, kteří
neodebírají vodu
z obecního vodovodního řadu: paušálnístočné
4o,-Rč/mg,
přičemžročníspotřeba vody na 1 obyvatele je
stanovena na
35 m3, paušální poptatek za stočnétedy činí
1 4oo,- Kč (bez
DPH) na jednoho obyvatele ročně
pro občany bez trvalého pobytu (chalupáři),
kteří neodebírají
vodu z obecního vodovodního řadu, a kteří
využívají
nemovitost pouze k rekreaci několik měsícův
roce, je roční
paušálnípoplatek za stočnéstanoven ve
výši 700,- Kč (bez
DPH) na osobu a rok.

očrrrun

PLATNÁ SAZBA DPH.

Jana Smejkalová
sta rostka
__ V. r.

Doplňujícíinformace pro občany k navýšeníceny vodného a stočného:
Projekt,,Vybudování splaškovékanalizace v obci Trstěníce" byl realizován za podpory sFŽp (státní
fond Životního prostředí). V souvislosti s poskytnutím dotace z tohoto fondu, jsme povínní 10 let od
ukonČenírealizace akce zabezpečovat finančníudržitelnost projektu, Toto je dané finančníanalýzou,
se kterou musí b,it cena stočnéhov souladu.
Zároveň jsme povinní dodržovat zákon č. 274/2001, Sb., který nám ukládá vytvářet prostředky na
obnovu vodovodu a kanalizace,

Tvorba prostředkŮ obnovy z pohledu Minísterstva zemědělství , Zákon o vodovodech a kanlízacích č.

2741200Lsb.

§33 odstavec (2} písmeno g) bod 3.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí
přestupku tím, že, v rozporu s § 8 odsf. 11 nevyfuáří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o
použitíprostředků na obnovu podle § 8 odst. 1,,

,,§8 odst. (7)
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečnéprovozování, vytvářet
rezervu finanČnÍch prostředkŮ na jejich obnovu a dokládat jejich použitípro tyto účely,"
,,§8 odsL (11)

Vlastník vodovadu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realízovat ptán financování obnovy
vodovodŮ nebo kanalízací, a to na dobu nejméně 10 katendářních tet. obsah plánu financování
obnovy vodovodŮ a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.,,
NedodrŽením stanoveného §33 zákona č.27412aúSb. se vlastník kanalizace dopouští přestupku, za
který můžeb,it uložena následující sankce, dle

odst (9) dle písmena c)
Za přestupek lze uložit pokutu do 100000 Kč, jde-li o přesťupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g),
odstavce 2 písm. e) nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i) nebo j),
§33

odstavce

7

písm, e) neba odstavce

8.

Jana Smejkalová

starostka

