Obec Stratov, provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Stratov
Ve Stratově dne 17.10.2012
Věc: Informace k vyúčtování vodného a stočného a k provozu kanalizace
Vážení spoluobčané.
Dostáváte do rukou první vyúčtování (fakturu - daňový doklad), kde je kromě vodného účtováno stočné.
Někteří odběratelé mají pouze vodné, někteří naopak pouze stočné. Ti si vyberou z informací jen to, co se týká buď
vodného nebo stočného.
Jak bylo několikrát opakováno, přešli jsme na roční vyúčtování vodného a stočného s tím, že jsme
doporučili občanům každé čtvrtletí uhradit zálohu dle předpokládaného množství, daného z velké časti počtem
obyvatel žijících v nemovitosti. Někteří z vás zálohy hradili a tudíž budou mít buď nějaký menší nedoplatek či
dokonce PŘEPLATEK. V tom případě to bude pochopitelně uvedeno na faktuře. V případě, že budete chtít přeplatek vrátit, využijte jednoduchý formulář, který máte přiložen u tohoto informačního dopisu, kde uvedete, že chcete
přeplatek vrátit, a to buď v hotovosti nebo na účet. Tento formulář doručte na obecní úřad (stačí naskenovat emailem) a přeplatek vám bude vrácen buď na účet nebo si jej vyzvednete v hotovosti na obecním úřadu. Z hlediska
jednoduchosti budeme rádi, když k žádnému vracení nedojde, neboť je to další administrativa. Pochopitelně ale
budeme respektovat váš požadavek. Pro ty kteří zálohy nehradili i pro ty, kteří je hradili uvádíme nové termíny záloh
na další období:
1. záloha - od 2.1.2013 do 31.1.2013
;
2. záloha - od 1.4.2013 do 30.4.2013
3. záloha - od 1.7.2013 do 31.7.2013
;
říjen 2013 - VYÚČTOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že provoz kanalizace je u větší části obyvatel od listopadu 2011, tak cena za stočné i vodné je za
10-11 měsíců provozu. Z toho si lze odvodit zálohy. Pokud chcete doplácet jen něco málo nebo mít i nějaký
přeplatek, vydělte konečnou částku za vodné a za stočné (bez záloh) třemi, a to by měly být tři zálohy (leden 2013,
duben 2013, červenec 2013), které když uhradíte, nemusíte se obávat žádné velké částky ve vyúčování. Pochopitelně,
pokud se neočekávaně nezvýší vaše spotřeba.
U vyúčtování stočného byly použity údaje z počítadel motohodin, kde jedna motohodina znamená 3,3 m3.
U některých z vás došlo kvůli přefázování kabelů v ovládací skříňce od dodavatele, které je nestandardní, k nárůstu
počtu motohodin. Udělali jsme technickou úpravu, aby se toto již nestávalo. Ti, které tato malá nepříjemnost postihla
na své faktuře najdou korekci (odečet) motohodin tak, aby konečná částka nebyla vyšší než odebrané vodné (v
případě, že neodebíráte vodu, tak aby nebyla větší, než je celostátní průměr na osobu a den, což je 96 litrů). Pokud by
se vám přesto na vyúčtování něco nezdálo, neváhejte a přijďte na obecní úřad a společně se budeme situaci snažit
vyřešit. Spuštění kanalizace provázely některé nedostatky, z nichž jedním z nich bylo i to zmíněné nestandardní
zapojení v ovládací skříňce. Nyní už je situace vyřešena a mělo by být vše v pořádku.
Při odečtech (v případě, že jste odečet nahlásili sami, tak se na vás také dostane) jsou kontrolovány ovládací
skříňky a čerpací šachty, opakovaně se snažíme upozornit na provoz tlakové kanalizace, kde je třeba dbát na to, aby
se do odpadu nedostaly ŽÁDNÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY KROMĚ TOALETNÍHO PAPÍRU (PŘEDEVŠÍM
PAPÍROVÉ UBROUSKY, VLHČENÉ UBROUSKY, ODLIČOVACÍ TAMPÓNY, DÁMSKÉ HYGIENICKÉ
POTŘEBY A TAKÉ JE TŘEBA DBÁT, ABY DO ODPADU NEBYL VYLÉVÁN OLEJ. TO MÁ PŘÍMÍ VLIV
NA FUNKCI SOND, KTERÉ HLÍDAJÍ HLADINU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE Z OLEJE UDĚLÁ NA
HLADINĚ SOUVISLÁ NEPROPUSTNÁ VRTSVA, KTERÁ BRÁNÍ SPRÁVNÉ FUNKCI SOND. S tím je
spojena i druhá věc, provozní. Taktéž opakovaně se snažíme připomínat, že alespoň 3x do roka je třeba pomocí
nouzového tlačítka (STISKNOUT, NECHAT DOČERPAT AŽ DO VYPNUTÍ SPODNÍM PLOVÁKEM A
VYMÁČKNOT) vyčerpat jímku a proudem vody ostříkat sondy a plováky a taktéž povrch (vnitřní obvod) šachty.
Tím se předejde možným závadám a také se tím může zjistit třeba to, že je tam nějaká usazenina (díky oleji, atd),
kterou je třeba odstranit. V případě, že budete mít podezření na nesprávnou funkci, kontaktujte zaměstnance
obecního úřadu.
Obecní úřad děkuje obyvatelům, že prozatím respektují a dodržují podmínky a doporučení k
provozu tlakové kanalizace a přispívají tím k úspoře finančních prostředků, která má vliv na cenu za stočné.
Cena na rok 2013 bude známa po stanovení výše stočného od provozovatele kanalizace v Lysé nad Labem,
kam odvádíme naší kanalizací splašky. Budeme se snažit, aby byla přijatelná jako doposud.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Josef Horvát, starosta obce

