Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 7/98
Představenstva Stavebního bytového družstva Přerov o zavedení měsíčního paušálního
poplatku za vodoměry

K zajištění ekonomické stability přijalo představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na
svém jednání dne 4.6.2019 tuto aktualizaci Směrnice o zavedení měsíčního paušálního poplatku
za vodoměry, která se tímto dodatkem č. 2 aktualizuje do podoby následujícího znění:

S m ě r n i c e č. 7/98
stanovuje výši měsíčních paušálních plateb za činnosti spojené s provozem vodoměrů na TUV a SV.
Měsíční paušální poplatek činí:
A) PRO VODOMĚRY S FYZICKÝM ODEČTEM
a) Domy s odečty prováděné externím pracovníkem
- Nájemci a vlastníci členové družstva
… 14,- Kč
- Vlastníci nečlenové družstva
… 17,- Kč vč. DPH
b) Domy s odečty prováděné samosprávou bez nároku na mzdu
- Nájemci a vlastníci členové družstva
… 13,- Kč
- Vlastníci nečlenové družstva
… 16,- Kč vč. DPH
B) PRO VODOMĚRY DOPLNĚNÉ RÁDIOVÝM MODULEM PRO DÁLKOVÝ ODEČET
-

Nájemci a vlastníci členové družstva
Vlastníci nečlenové družstva

… 16,- Kč
… 20,- Kč vč. DPH

Měsíční poplatek je zahrnut v předpisu nájemného každého nájemce (resp. v úhrnu měsíčních záloh
vlastníka na náklady každého vlastníka), který má nainstalovány vodoměry. To znamená, že fondy
jednotlivých samospráv nejsou zatíženy fakturací tohoto paušálu.
Výše paušálního poplatku bude pro další roky závislá od míry inflace v ČR.
Služby, jež jsou v souvislosti s měsíčním poplatkem poskytovány:
- 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 jejich funkčnosti/ neplatí pro
vodoměry s rádiovým modulem/
- Zpracování odečtů pro potřeby fakturace na jednotlivé odběratele a pro potřeby
dodavatelů TUV na domě a výměníkové stanice,
- Pozáruční opravy vodoměrů,
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-

Výměna vodoměrů v rámci pravidelného ověřování, a to včetně drobného spojovacího
materiálu a různých souvisejících víceprací.
Měsíční paušální poplatek nekryje všechny úkony související s provozem vodoměrů. Samostatně je
zpoplatněno například přijetí žádosti o kontrolu přeměřením vodoměru, příp. o úřední přezkoušení
vodoměru před ukončením cejchovací doby, či přijetí žádosti o kontrolu vodoměrů a jejich
zaplombování při rekonstrukci bytového jádra, kterou si provádí každý nájemce a vlastník sám.
Tato aktualizace směrnice nabývá účinnosti dnem 1.7.2019.

V Přerově dne 4.6.2019

JUDr. Otakar Šiška
Předseda představenstva
SBD Přerov

Ing. Jaroslav Kazda
Místopředseda představenstva
SBD Přerov

Rozdělovník:
JUDr. O. Šiška, J. Ludvová, Ing. R. Zacpal, P. Tomečková, sekretariát předsedy SBD a PTÚ
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