Pokyny k zálohám a vyúčtování stočného (zveřejněno též ve Stratovském listu - Duben 2012):
Vyúčtování stočného a úhrada záloh. Proti našemu záměru se termín trochu posunul,
za což se omlouváme. Čekali jsme mimo jiné na dopojení co největšího počtu
objektu, dále na kalkulaci stočného od provozovatele čistírny v Lysé nad Labem, na
základě které jsme stanovili výši stočného na rok 2012 pro naši obec. Ta zůstala na
stejné úrovni, tedy 35,- Kč za m3. Odečty budou probíhat 1x ročně (pravděpodobně v
průběhu podzimu společně s odečty vody). V letošním roce to bude díky zdržení
trochu posunuté, nicméně pokud chcete využívat záloh na stočné (i vodné), lze tak
učinit čtvrtletně. V dalších letech předpokládáme zálohy v termínech 28.2.; 31.5.;
31.8. a vyúčtování do 30.11. V letošním roce vzhledem k posunutí, by se to mělo
uskutečnit v těchto termínech: 20.4.; 30.6.; 15.9. a vyúčtování do konce listopadu
2012. Následně by se již najelo na výše uvedené termíny - tedy konec února, konec
května, konec srpna a vyúčtování listopad. Výši záloh v tomto prvním období
ponecháme na Vás, ale doporučujeme uhradit zálohu buď dle odečtu počítadla,
pokud víte, kdy bylo instalováno. Jedna motohodina na počítadle je 3,3m3, což bylo
přepočítáno z průměru dle sledování spotřeby vody a odečtů počítadel ve třech
objektech v různých částech obce. Nebo uhradit zálohu dle celostátního průměru,
který je 2,7 m3 na osobu a měsíc (dle našich přepočtů ze třech sledovaných objektů
je reálná spotřeba cca 2,15 m3 na osobu a měsíc, což je cca 72 litrů na osobu a
den). Z těchto čísel uhraďte buď celou výši (vždy zaokrouhlit na celé m3), tedy 2,15 X
3(počet měsíců za něž je hrazena záloha) X počet osob trvale přihlášených či
žijících v nemovitosti, Tam, kde myslíte, že vaše spotřeba taková není, tak polovinu
částky dle výše uvedeného vzorce. Vše je v přiloženém formuláři, který prosím
odevzdejte vyplněný a podepsaný majitelem či uživatelem nemovitosti do 30.4.2012
na obecní úřad. Lze jej i naskenovat a zaslat elektronicky. Na formuláři je taktéž číslo
účtu pro platbu přes účet. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo popisné či
parcelní. Z hlediska ulehčení od administrativy bychom byli velice rádi, kdyby většina
plateb od občanů proběhla elektro-nicky. U majitelů rekreačních objektů necháme na
zvážení, zda-li chtějí platit zálohy (v jejich případě by měla stačit jedna - letos tedy do
30.6. a v dalších letech do 31.5. a v listopadu pak následné vyúčtování) nebo pak
uhradí vše na základě odečtu. To je opravdu individuální, dle četnosti využití
rekreačního objektu. Děkujeme za pochopení.

