Obec Zborovice
Stanovení výše stočného
Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 5. února 2009, usnesením
č. 11.5 usneslo stanovit výši poplatku za stočné v souladu s § 84 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s platností od 01.01.2009
Článek 1
Obec Zborovice zřizuje a vybírá úhradu za stočné

Článek 2
Výše plateb
Platby budou hrazeny dle zákona č. 428/2001 Sb.
1. směrná čísla roční spotřeby vody v nemovitosti dle odběru z vodovodního řadu –
VaK, a.s. Kroměříž (2x faktura – předcházející rok)
2. směrná čísla roční spotřeby vody na osobu – vlastní studna 35m3/osoba/rok
Jiné podklady dodání poplatníkem nelze použít pro výpočet poplatku za stočné
Cena odpadní vody pro fyzickou i právnickou osobu dle článku 2 písm. a) je stanovena ve
výši 22,-Kč/m3
Cena odpadní vody pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, dle článku 2 písm. c) je stanovena ve výši 100,-Kč/rok
Článek 3
Občan, který doloží nižší odběr vody jak 25 m3 na osobu podepíše čestné prohlášení, že
neodebírá vodu z jiného zdroje než z vodovodu firmy VaK a.s. Kroměříž.
Při zjištění odběru z jiného zdroje je dodavatel odpadních vod povinen zaplatit provozovateli
(obci Zborovice) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a uhradit vzniklou škodu.
Článek 4
Občan zdržující se větší část roku mimo své trvalé bydliště a vyplní čestné prohlášení
(služebně, práce v zahraničí) platí sumu za stočné stanovenou poměrným výpočtem.
Článek 5
Občan student zdržující se během školního roku mimo své trvalé bydliště a odebírá-li vodu
z vlastní studny (35 m3/osoba/rok) platí sumu za stočné stanovenou poměrným výpočtem
(365 dní – víkendy a prázdniny) a to je 40%. Vyplní čestné prohlášení.

Článek 6
Splatnost
Platby budou splatné do 30. června příslušného roku.

Článek 7
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit vznik a zánik jeho platební povinnosti v důsledku změny trvalého
pobytu v obci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Článek 9
Účinnost
Toto stanovení výše poplatku za stočné nabývá platnosti 1. ledna 2009.
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