
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vytvoření rezevy na obnovu VAK pro rok
2014 ve výši 430000,-kč s metodou účtovánízdrojově a pro rok2015 ve výši
100000,- kč - zatím nebude zřízen samostatný účet.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení č. 0026 lz01 I 14

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vytvoření rezervy na obnovu VAK
pro rok 2014 ve výši 430000,_kč s metodou účtování zdrojově a pro rok 20í5 ve
výši 100000,_ kč - zatím nebude zřízen samostatný úěet.

Starostka obce přednesla zastupitelům náklady na vodné a stočné za měsíc listopad
2014 a výhled na leden 2015'

Na základě tohoto výsledku a na základě předpokladů vývoje nákladů v r.2014
předloŽila zastupitelstvu obce výpočet a návrh cen vodného a stočného pro rok 20í5.

Dále sdělila, Že dle informací získaných zwebu vodárenských společností u doposud
známých cen vyhlášených pro rok 2015 je celorepublikové navýšení 2 aŽ 5%'

Cena byla stanovena dle opatření obecné povahy č'j'224o2t2oo6-16330, které
vydalo Ministerstvo zemědělství dle zákona č,'27412001 Sb' Do ceny byly
zapracovány náklady vycházející z povinného Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací dle zákona č,.27412001 sb.

Kalkulační cena vodného činí 39,20 kč a stočného 13,30 kč'

Zastupitelé ceny projednali a rozhodli, Že z hlediska sociálního by vodné a stočné
mělo odpovídat běŽným regionálním cenám-73,80 kč.

Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného :vodné 22,-kč, stočné 0.

Rozdíl v příjmech obce z vybraného vodného a stočného a v nákladech na vodné a
stočné bude uhrazeno z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování: ScHVÁLENo jednohlasně'

Přijaté usnesení č,.0027Izo1 I 14

Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2015: vodné
22,-ké, stočné 0,-kč.
Rozdíl př'ljmů obce z vybraného vodného a stočného a nákladů na vodné a
stočné bude uhrazen zrozpoétu obce.

10/ Přípomínky k územnímu plánu

Starostka obce seznámila k projednání a schválení- zpracovaný návrh přípomínek
obcanů a obce k zaslánífirmě Stemio s.r.o Praha - příloha č.8.


