
Obec Grygov                                                                                                                                     tel/fax: 585 393 262
Šrámkova 19, 783 73 Grygov                         e-mail: obec@grygov.cz

 

Přiznání majitele rodinného domu k výpočtu platby za stočné pro rok 2018 

Nemovitost: Grygov, č.p.: ……………
Společný zástupce domácnosti (jméno, příjmení): ...........................................................................................

Seznam všech osob žijících v uvedené nemovitosti, za které bude stočné hrazeno (tj. i osoby bez trvalého pobytu,
včetně společného zástupce domácnosti):

Jméno Příjmení Datum narození

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................................................

7. ................................................................................................................................................................

8. ................................................................................................................................................................
Stočné bylo schváleno Zastupitelstvem obce Grygov dne 27.2.2018 ve výši 27,- Kč/1m3, usnesením č. 9.

Roční potřeba vody byla určena dle směrných čísel ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. na 36 m3 na osobu. 
 

Sazba za stočné pro rok 2018 činí 972  ,- Kč  /osoba/rok.

Platba  za stočné bude hrazena:  jednorázově - ve dvou splátkách (nehodící škrtněte)

V případě, že jsou v uvedené nemovitosti hlášeny k trvalému pobytu osoby, které se v obci celoročně nezdržují
a  platba za stočné za ně nebude hrazena, uveďte tyto osoby zde a formulář odevzdejte do 30.9.2018, k později
podaným oznámením nebude přihlíženo:

1.         ..........................................................................................................................................................…

2.         …......................................................................................................................................................…

3.         …..........................................................................................................................................................

                                                                                                                         
Podpis společného zástupce domácnosti                                                ..........................................................

Vyplněný tiskopis odevzdejte na OÚ při hrazení platby.  Tiskopis je nutno odevzdat i v     případě, že od
posledního přiznání  nedošlo  ke změně  údajů,  nebo je  platba hrazena bezhotovostním způsobem.
Platba bude vybírána  v pracovní dny: Po a St  8.00 - 17.00 hod., v ostatní pracovní dny 8.00 - 12.00 hod.
Platbu je možno hradit jednorázově - termín splatnosti do 30.6.2018,  nebo ve dvou splátkách - první ½ v
termínu  splatnosti  do  30.6.2018,  druhou  ½  v  termínu splatnosti  do  30.9.2018.  V     případě  úhrady
bezhotovostním  způsobem  je  nutné  u  platby  uvádět  variabilní  symbol,  který  je  pro  platbu  stočného
31102XXX   (XXX = č.p. domu).  Bankovní spojení - Česká spořitelna, a.s. - číslo b.ú.   1801717399/0800.

N E V Y P  L Ň O V A T

Platba za stočné ve výši .……….......….…….. uhrazena dne …….…………...… formou ……............……

Platba za stočné ve výši .…………....……….. uhrazena dne …………………… formou …….......…….....  


