OBEC

BOŘETÍN

Obecně závazná vyhláška č. 2/12/2017,
o místním poplatku za odběr pitné vody
Zastupitelstvo obce B o ř e t í n na svém zasedání konaném dne 14.prosince 2017
se usneslo na ceně pitné vody pro rok 2018.

Čl.1
Úvodní ustanovení
1) Obec Bořetín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odběr pitné vody
(dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník
1) poplatek za odběr platí:
a) fyzická osoba,
- která má v obci trvalý pobyt
- která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci

Čl. 3
Sazba poplatku
2) poplatek je pro každého občana dle čl.2 odst.1) písm. a) za spotřebu pitné vody
stejný tj. 25,- Kč za 1 m3.
3) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017 bude obec Bořetín
každému trvale hlášenému občanovi doplácet na spotřebovaných 40 m3 v roce
15,- Kč na 1 m3 z rozpočtu obce r.2018. V případě překročení uvedeného množství
( tj. 40 m3) bude občan platit za každý překročený m3 základní sazbu tj.
25,- Kč za m3.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen neprodleně ohlásit správci poplatku tj. OÚ Bořetín vzniklou
poruchu na vodoměru nebo vodovodním řadu.
2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne připojení na
vodovodní řad jméno a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.
3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu, nebo změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Tuto změnu je nutno oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do konce února příslušného
kalendářního roku ( dle stavu uvedeném na vodoměru).

Čl. 6
Navýšení poplatku

1) Nebude-li poplatek zaplacený včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ( § 11 odst.
1 zákona o místních poplatcích).
2) Včas nezaplacený poplatek může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Čl. 7
Kontrola a odpočet na vodoměru

1) V průběhu měsíce prosince 2017 a ledna 2018 pracovníci OÚ provedou technickou
kontrolu vodoměrů a vykazované spotřeby vody u každého odběratele.

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 31.12.2017
Dnem 31.12.2017 pozbývá platnosti vyhláška č.4/12/2016

…………………………………………………

……………………………………………………

Pavel Lukš, v.r.
místostarosta

Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr. h. c., v.r.
starosta
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