Schválení ceny za stočné 2015, členského příspěvku Svazku TSH na rok 2015 a
podmínky, za nichž bude poskytována sleva
Dle článku V. bodu 2 OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ cenu stočného schvaluje vlastník kanalizace na základě
provozovatelem předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných provozních nákladů
nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku s platností od 1. 1. příslušného kalendářního roku
písemným oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného bude zveřejněno na úřední
desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů.
Od 1. února 2012 provozuje kanalizaci a ČOV Svazek obcí TSH. Ten na své 22. členské schůzi dne
11.února 2015 stanovil cenu stočného na tento rok, a to z prokazatelně vynaložených nákladů na
provoz v roce loňském a tuto cenu nyní předkládá obcím Třebichovice a Svinařov ke schválení:

Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2015 – 34,42 Kč bez DPH
Výpočet ceny pro obyvatele
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
Sleva poskytnutá obcí
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez
DPH
DPH 15 %
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč.
DPH
kvartální splátka vč. DPH

36 m3 za rok
34,42 x 36 = 1239 Kč
21 % tj. 260 Kč
979 Kč (tj. 27,19 Kč/m3)
147 Kč
1126 Kč
281,50 Kč

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2015 pro uživatele
kanalizace s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku
slevu ve výši 21 %, tj. 260 Kč na jednoho obyvatele.
Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce (rekreační
objekty).
Sleva není poskytována občanům, kteří mají vůči obcím nebo svazku pohledávky po lhůtě splatnosti.
Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor a pro osoby s trvalým pobytem mimo obec:
Cena za stočné 34,42 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %.
Platba stočného za rok 2015 bude probíhat na základě zálohových faktur (avíza) vystavovaných
Svazkem obcí TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu
lze provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo
bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné administrativní zátěži
uvítáme jednorázovou platbu bankovním převodem při prvním splatném termínu 31. 3. 2015.

Schválení členského příspěvku pro Svazek obcí TSH včetně informace o
průběhu lednové členské schůze svazku
Dne 11. února 2015 se uskutečnila v pořadí 22. členská schůze, na které Svazek jako provozovatel
předložil návrh ceny za stočné pro rok 2015 ve výši 34,42 Kč/m3 bez DPH.
Vzhledem k nákladům na provozování a s vědomím finanční zátěže pro uživatele kanalizace se obě
obce dohodly na dotování nákladů ve výši 21 % z celkové předpokládané částky, která bude vybírána v
roce 2015 v jednotlivých připojených obcích.
Bylo navrženo, aby dotaci ve výši 21 % z celkové předpokládané částky, která bude vybírána v roce
2015 v jednotlivých připojených obcích, tyto obce zaslaly na účet Svazku obcí TSH ve formě členského
příspěvku.
Dotace dle počtu obyvatel připojených obcí činí:
schválená dotace na osobu x počet obyvatel připojených obcí (tj. 1217)
dotace
x
počet obyvatel
Obec Třebichovice
260 Kč x
545
= 141 700,00 Kč
Obec Svinařov
260 Kč x
672
= 174 720,00 Kč
Členská schůze schválila členské příspěvky pro rok 2015 takto:
Obec Třebichovice 141 700 Kč, Obec Svinařov 174 720 Kč.
Obce uhradí členský příspěvek ve dvou platbách vždy nejpozději k 31. 3. 2015 a k 31. 8. 2015.
Členský příspěvek obcí Třebichovice a Svinařov Svazku obcí TSH je odsouhlasenou dotací nákladů na
provozování kanalizace.

