MĚSTYS BOJANOV
Bojanov 18, 538 26 Bojanov, tel.: +420 469 675 208, www.bojanov.cz
_________________________________________________________________________________________________________________

V Bojanově 25. července 2016

Vodné a stočné
Vážení spoluobčané,
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 27. 5. 2015 bylo schváleno, že od 1. 8. 2015
bude cena vodného za 1m3 16,- Kč bez DPH – tj. 18,40,- Kč s DPH. Dále byla schválena cena
stočného 32,- Kč bez DPH za 1m3 – tj. 36,80,- Kč s DPH.
V srpnu 2016 bude proveden pravidelný roční odečet pitné vody u odběratelů z obecního
vodovodu. Po tomto odečtu již bude započítáváno stočné.
Zastupitelé rozhodli o následujícím způsobu úhrady vodného a stočného:
1) odběratelům obecní vody (jedná se celkem o 82% odběratelů), kteří odebírají pitnou
vodu do 150 m3, bude jednou za půl roku fakturováno vodné a stočné. Tito odběratelé
v měsíci únoru nahlásí na ÚM Bojanov odebranou vodu. V měsíci srpnu bude proveden
odpočet ze strany Městysu Bojanov. Faktury budou odesílány březnu a září daného
roku.
2) odběratelům obecní vody (jedná se celkem o 18% odběratelů), kteří odebírají pitnou
vodu nad 150 m3, bude jednou za tři měsíce fakturováno vodné a stočné. Tito
odběratelé v měsících říjen, únor a květen nahlásí na ÚM Bojanov odebranou vodu.
V měsíci srpnu bude proveden odpočet ze strany Městysu Bojanov.
3) u obyvatel, kteří nemají, popř. nebudou chtít vodoměr, se bude odběr vody a stočné
hradit paušálně dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 120/2011Sb., směrná čísla roční potřeby
vody. Z této vyhlášky vychází roční spotřeba jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou
vodou na 35 m3.
V současné době je zpracováván návrh smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod. Návrh smlouvy bude doručen do každé nemovitosti v Bojanově a Horním
Bezděkově. Na počátku měsíce srpna 2016 budou pověření zaměstnanci Městysu Bojanov
obcházet všechny nemovitosti, a to z důvodu zjišťování konkrétních podkladů pro smlouvu.
V případě dotazů mě kontaktujte na tel. č. 725 091 029, emailu: starosta@bojanov.cz.
S pozdravem
Milan Michálek
starosta

