Stanovení výše stočného na rok 2021

Stanovení výše stočného na rok 2021
Čl. 1
Základní ustanovení
(1)

Obec Lechotice je vlastníkem veřejné kanalizace v obci Lechotice.

(2)

Stočné na daný rok je stanoveno v souladu se sjednanou smlouvou s vlastníkem nemovitosti,
připojené na veřejnou kanalizaci, a to dle předpokládaných nákladů obce Lechotice na provoz
kanalizace v roce 2021. Výše stočného je rozpočítána mezi jednotlivé odběratele podle směrných
čísel roční spotřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 ze dne 29. 4. 2011, kterou se mění vyhláška
ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ze dne 16. 11. 2001, kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Odběratel
(1)

Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li dále stanoveno
jinak.

(2)

Odběratel platí stočné na základě smlouvy uzavřené s obcí Lechotice jako provozovatelem
kanalizace. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním odpadních vod.

Čl. 3
Stanovení ceny stočného
(1)

20,57 Kč za m3 (vč. DPH) odpadní vody při směrném čísle 35 m3/rok/osobu celkem 720,- Kč
vč. DPH.

(2)

20,57 Kč za m3 (vč. DPH) odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu právnickou osobou
a fyzickou osobu podnikající na základě hlášení.

(3)

Úleva ve výši 60 Kč se poskytne poplatníkovi, který uhradí stočné za celý rok do konce února
příslušného roku.
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Čl. 4
Splatnost a úhrada
(1)

Poplatník je povinen uhradit cenu stočného nejpozději do 31. 3. 2021.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Skutečnosti rozhodné pro změnu nebo zánik povinnosti k úhradě stočného dle čl. 2 tohoto
opatření obce je odběratel povinen ohlásit Obecnímu úřadu Lechotice písemně nebo ústně do
protokolu nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku této skutečnosti.

Schváleno Zastupitelstvem obce Lechotice dne 18. listopadu 2020, usnesením č. ZO/2020/029/09.

...................................
Mgr. Tomáš Kačor
místostarosta

..........................................
Ing. Petr Maňásek
starosta
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...................................
Bc. Martina Odstrčilová
místostarostka

