
S m ě r n i c e   č.   7/98
Představenstva Stavebního bytového družstva Přerov

o zavedení měsíčního paušálního poplatku za vodoměry

Dne 30.6.1998 představenstvo na svém zasedání 
s c h v á l i l o

s m ě r n i c i   č.  7/98

která stanovuje zavedení měsíční paušální platby za činnosti spojené s provozem
vodoměrů na TUV a SV.

     Tento měsíční paušální poplatek nahrazuje stávající čtvrtletní, přičemž jeho 
výše také odpovídá rozsahu jednotlivých činností.

     Měsíční poplatek činí 14,- Kč/vodoměr a bude zahrnut v předpisu 
nájemného každého nájemce, který má vodoměry nainstalovány. Z tohoto 
vyplývá, že fondy jednotlivých samospráv nebudou zatíženy fakturací tohoto 
paušálu.

    Výše této částky bude pro další roky závislá od míry inflace v ČR, jejíž 
hodnota bývá zveřejněna v „Hospodářských novinách“.

     Částka za měsíční poplatek zahrnuje:

- vedení evidence nainstalovaných měřičů v souladu se zákonem č. 505/90 Sb.
- opravy zaseklých – nefunkčních měřidel
- kontrola bytových i domovních vodoměrů a řešení rozdílů mezi nimi
- pravidelné odečty vodoměrů 1x ročně, spojené s kontrolou funkčnosti
- zpracování odečtů pro potřeby fakturace na jednotlivé odběratele a pro          
dodavatele TUV na domě a výměníkové stanici
- pozáruční opravy vodoměrů
- výměnu vodoměrů v rámci pravidelného ověření /vodoměry na SV po 6 letech,
na TUV po 4 letech /vč. drobného spojovacího materiálu a různých souvisejících
víceprací.  

     V praxi to znamená, že při opravách, výměnách, cejchování vodoměrů apod. 
nebudou nájemníci ani fondy GO zatíženy starostmi o výši cen a způsob 
fakturace.



     Měsíční paušální poplatek nezahrnuje všechny úkony, např. žádost 
nájemníka o kontrolu přeměření vodoměru, příp. o úřední přezkoušení
vodoměru před ukončením cejchovací doby, dále kontrolu vodoměrů a jejich 
zaplombování při rekonstrukci bytového jádra, kterou si provádí nájemník
na vlastní náklady apod.

     Výše poplatku bude pro všechny nájemce jednotlivých domů stejná. Výjimku
mohou tvořit pouze domy, u kterých si pravidelné odečty provádí samospráva 
sama bez nároku na mzdu.
V tomto případě pak bude částka činit 13,- Kč/vodoměr.

Směrnice nabývá platnosti dne 1. února 1999.

JUDr. Otakar Šiška                                         Ing. Miroslav Brath
  předseda družstva                                        místopředseda družstva

Rozdělovník:

pp. JUDr. Šiška, Ing. Brath, Jůza, Ludvová, Zapletálek, Tomečková, Száraz,Cimfl, 
Semenovičová, Robová, sekr.

.


