CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO
PRO OBEC MALENICE A JEJÍ ČÁSTI ZLEŠICE A STRAŇOVICE.

a) Cena vodného a stočného od 1. března 2016 je ve výši:
vodné.............25,- Kč/m3
stočné............20,- Kč/m3
Termíny výběru vodného a stočného každoročně:
1) od 1. 2. do 28. 2. (případně do 29. 2.) s úhradou do 31. 3.
daného roku.
2) od 1. 8. do 30. 8. s úhradou do 30. 9. daného roku.
b) Poplatek za stočné pro objekty využívané k rekreaci bez
vodovodní přípojky činí 500,-Kč/objekt/rok. Splatnost do 30. 9.
daného roku.
c)
Poplatek za vodné/stočné pro trvale bydlící občany i pro
objekty využívané k rekreaci činí 25,-/20,- Kč/m3 dle skutečného
stavu vodoměru.
d) Domácnost s napojením na kanalizaci, bez vodovodní přípojky
a vodoměru platí stočné 250,-Kč/osoba/půl roku. Domácnost, která
využívá pitnou vodu z obecního vodovodu a současně ze své
vlastní studny a nevyčerpá za půl roku (1 odečet vody) 12 m3
vody/osoba, platí za skutečný odběr vody 25,- Kč/m3 a stočné 250,Kč/osoba/půl roku.
e) Majitel užívající stavbu rodinného domu k bydlení (i bez
trvalého pobytu) před kolaudací platí dle skutečného odběru. Pokud
není v objektu namontován vodoměr, je majitel či uživatel povinen
platit 150,- Kč/osoba za každý započatý měsíc.
f)
Majitel stavebního pozemku, který požádal o připojení na
místní inženýrské sítě (výstavba rodinného domu), je dva roky
zproštěn úhrady. Po dvou letech je povinen platit dle skutečného
odběru. Pokud není v objektu namontován vodoměr, poplatek činí
500,- Kč za každý i započatý měsíc.
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g) Majitel stavebního pozemku, který využívá rozvodu pitné vody
pro jiné než stavební účely a nemá namontován vodoměr, bude
platit až do okamžiku začátku výstavby rodinného domu paušální
poplatek za vodné a stočné ve výši 500,- Kč za každý i započatý
měsíc.
Občané mohou uhradit cenu vodného a stočného na pokladně OÚ
Malenice v úředních dnech PO a ST (8-12; 13-16) nebo na účet
Obce Malenice, č. ú. : 0680341369/0800 u ČS, a. s., VS: 31192 (+
číslo popisné).

V Malenicích dne 21. 02. 2016
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