Vyhláška č. 1/2013
o úhradě vodného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška
obce BAČALKY
č. 1/2013
o úhradě vodného ve dvousložkové formě
Zastupitelstvo obce Bačalky se na svém zasedání dne 8. 3. 2013 usneslo vydat podle
ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 1.
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví, u všech nemovitostí připojených na vodovod pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví obce Bačalky, úhradu vodného ve dvousložkové formě.
Článek 2.
Dvousložková úhrada vodného
Dvousložková forma úhrady je tvořena:
a) pevnou složkou, stanovenou podle Vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb., 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) v závislosti na kapacitě
vodoměru a
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného stanovené podle platných
právních předpisů a množství odebrané vody. Cenu vodného za dodávku pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu stanovuje svým usnesením zastupitelstvo obce –
viz. příloha vyhlášky. Poplatek bude vybírán podle odečtu stavu na vodoměrech, a to
nejpozději za první pololetí v červenci a za druhé pololetí v lednu následujícího roku.
Článek 3.
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Nemovitostí připojenou na vodovod pro veřejnou potřebu – pozemek nebo stavba,
které jsou vodovodní přípojkou napojeny na vodovod.
2. Množství vody odebrané – počet m3 vody zjištěné jako rozdíl mezi dvěma po sobě
zjištěnými stavy na vodoměru.

Článek 4.
Úhrada vodného
Vodné stanovené podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky hradí odběratel provozovateli
vodovodu podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených obcí Bačalky, jako vlastníkem
vodovodu pro veřejnou potřebu.
Článek 5.
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti v souladu s § 12 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném
znění.
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PhDr. Alena Varhanová

Ing. Pavlína Kaprasová

místostarostka

starostka

PŘÍLOHA K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
Obce BAČALKY č. 1/2013
O úhradě vodného ve dvousložkové formě

Pevná složka vodného je stanovena ve výši Kč 200,– (vodoměr) 1 kalendářní rok.

Pohyblivá složka vodného za dodávku vody pro fyzické a právnické osoby je stanovena na
Kč 30,–/m3.

Podmínky dodávky vody, systém plateb vodného a s tím související otázky budou řešeny
smluvně formou smlouvy o dodávkách vody s každým odběratelem samostatně.

Tato příloha obecně závazné vyhlášky nabývá účinnosti dnem 8. 3. 2013 a je součástí
vyhlášky.

……………………………………

…………………………………

PhDr. Alena Varhanová

Ing. Pavlína Kaprasová

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce: 11. března 2013 pod č. j. Ú06/03/2013
Sejmuto: 28. března 2013
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