Příloha č. 1 – ZO dne 5.3.2010_________

OBEC HORNÍ STUDÉNKY, IČO: 00635944
Směrnice definující pravidla pro stanovení ceny stočného
Základní ujednání
Obec Horní Studénky je dodavatelem služby na odvádění odpadních vod, vlastníkem
kanalizace a správcem uživatelského poplatku.Uživatelský poplatek za poskytovanou službu
je stanoven na základě ročních směrných čísel a ceny stočného stanovených Zastupitelstvem
obce.
a) Poplatník
Poplatníkem je:
 osoba s trvalým pobytem v obci
 osoba skutečně se zdržující v nemovitosti určené k trvalému pobytu déle jak 183 dnů
v tom kterém roce
 majitel nemovitosti určené k individuální rekreaci
b) Cena za poskytnutou službu
Cena za poskytnutou službu vychází z ceníku stočného. V prosinci toho kterého roku
zastupitelstvo obce Horní Studénky schválí ceník stočného na následující kalendářní rok. Při
výpočtu ceny stočného se vychází z obecně závazných platných cenových předpisů. V ceníku
zastupitelstvo obce stanoví cenu stočného za 1 m 3, směrné číslo roční potřeby vody na ten
který rok a splatnost poplatku. Platný ceník je v sídle dodavatele a je schválen zastupitelstvem
obce. Dodavatel je povinen každou změnu ceny stočného zveřejnit a to nejpozději do 30 dnů
po schválení. Vyhlášení změny ceny stočného bude provedeno prostřednictvím obecního
úřadu - na úřední desce obce.
c) Osvobození od poplatku za stočné
Zastupitelstvo obce stanoví, že od poplatku za stočné jsou osvobozeny:
 osoby žijící převážnou část roku v zahraničí
 osoby, které pobývají převážnou část roku ve zdravotnických a sociálních zařízeních
(LDN apod.).
 osoby, které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu a ve skutečnosti se zde převážnou
část roku trvale nezdržují (např.bydlí v podnájmu na území jiné obce)
 osoby, které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu a ve skutečnosti se zde převážnou
část roku trvale nezdržují, neboť nemovitost, kde jsou k trvalému pobytu hlášeny
se stala dočasně neobyvatelnou (probíhající stavební úpravy).
Převážnou částí roku se pro účely této směrnice rozumí alespoň 183 po sobě jdoucích
kalendářních dnů v roce. Majitel nemovitosti, ve které je osoba hlášena k trvalému pobytu
a za kterou je požadováno osvobození od poplatku musí správci poplatku nejpozději do 31. 3.
toho kterého roku předložit potvrzení. Tímto potvrzením se rozumí:





pracovní smlouva, účtenky o placení vody, elektřiny, plynu – prokazující pobyt
v zahraničí
doklad o úhradě poplatku za pobyt v nemocnici nebo v soc.zařízením
podnájemní nebo nájemní smlouva (pobyt na území jiné obce)
čestné prohlášení vlastníka nemovitosti o její dočasné neobyvatelnosti

d) Způsob výpočtu ceny stočného
Pro stanovení počtu osob, z něhož se vychází při výpočtu stočného dle směrných čísel roční
potřeby vody je pro správce poplatku rozhodný počet osob hlášených k trvalému pobytu
v daném č. p. ke dni 1.1. a počet osob zdržujících se v dané trvale obydlené nemovitosti déle
jak 183 dnů toho kterého roku v napojené na kanalizaci.
U objektů určených k individuální rekreaci bude přihlédnuto k době po kterou je objekt
během roku užíván.
Při změnách se postupuje následovně:
 za děti narozené v aktuálním kalendářním roce se stočné hradí od následujícího
kalendářního roku.
 v případě úmrtí se vrací poměrná část uhrazeného stočného na základě žádosti
pozůstalých
 k případům odstěhování v průběhu kalendářního roku nebude přihlíženo
Údaje pro stanovení počtu osob budou přebírány z evidence obyvatel Obecního úřadu Horní
Studénky. Zjištěný počet obyvatel bude vynásoben stanoveným směrným číslem roční
potřeby vody (stanovuje zastupitelstvo obce pro příslušný rok) v souladu s vyhláškou
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 146/2004 Sb.
a č. 515/2006 Sb.
Datum splatnosti :
Rok 2010 a dále – 30.6.
Na žádost povinného je možno platbu rozdělit na dvě splátky: 1.splátka 30.6.
2.splátka 30.9.

V Horních Studénkách dne: 10.3.2010

Viktor Turek
místostarosta

Schváleno usnesením ZO č. 22/215
dne 5.3.2010

Jaromír Minář
starosta

