INFORMACE O VÝPOČTU STOČNÉHO
Stočné je stanoveno na osobu a je součinem ceny a množství vypouštěných
odpadních vod (v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění
Novely 275/2013 Sb., která je platná od 01.01.2014).
Cenu určuje provozovatel, tedy obec a pro rok 2019 schválilo zastupitelstvo
obce cenu 15,- Kč/m3 vypouštěné odpadní vody.
Množství je stanoveno dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., která uvádí směrné
číslo roční potřeby vody na jednoho obyvatele rodinného domu ve výši
36 m3/rok.
Výpočet stočného pro rok 2019 je tedy následující:
1 osoba = 36 m3 x 15,- Kč = 540,- Kč / rok
Komentář:
Věřte, že nám není příjemné částku zvyšovat, ale bohužel je to nezbytné. Tím, že je
kanalizace obecním majetkem a zároveň ji obec i provozuje, je nutné myslet i na
její obnovu, údržbu a případně další rozvoj. Řadu let jsme drželi cenu stočného
v obci na symbolických částkách. Dál už to ovšem nejde, zejména s ohledem na
dodržování zákonem stanovených pravidel. V minulém roce jsme dostali
upozornění z Ministerstva zemědělství na možné riziko nedostatečné tvorby
prostředků na obnovu kanalizace z tržeb stočného (vybíraná částka totiž ani
nepokrývala náklady na provoz a rozdíl doplácela obec z rozpočtu). Jako vlastníci
kanalizace si musíme uvědomit, že pokud nevytváříme dostatek prostředků na
obnovu majetku, budeme nuceni chybějící prostředky financovat z jiných zdrojů
nebo přesunout tyto povinnosti na příští generace. Ministerstvo nás důrazně
upozornilo, že neplnění povinnosti vytvářet rezervu finančních prostředků na
obnovu kanalizace lze považovat za přestupek, za který může být uložena pokuta
až do výše 100.000,- Kč. Zároveň nás vyzvalo ke sjednání nápravy a zohlednění
uvedeného při výpočtu ceny stočného pro rok 2019.
Zvýšení ceny stočného je tedy nezbytné a věřím, že důvody pochopíte. Pro srovnání
ještě uvádím, že tam, kde provozují kanalizaci Slovácké vodárny a kanalizace, byla
cena stočného pro rok 2019 stanovena na 39,56 Kč/m3.
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