
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 
z důvodu snížení DPH na vodné a stočné od 1. 5. 2020 z 15% na 10% musíme 
v měsíci dubnu provést vyúčtování vodného a stočného. V souvislosti s 
vyhlášením krizových opatření z důvodu nákazy koronavirem to musí být, 
pokud to je možné, bezkontaktně.   

Pro Vás občany, co se týká ceny za odběr vodného a stočného, se nic 
nemění. Cena zůstává i po 1. 5. 2020 stejná tj. v celkové výši 50,- Kč/m3 
s DPH (21,- Kč/m3 vodné a 29,- Kč/m3 stočné) a cena paušálního poplatku 
za stočné ve výši 1.000,- Kč s DPH za osobu nebo rekreační objekt/rok. Díky 
avízovanému snížení DPH jsme nemuseli zdražovat, ale také nebudeme 
zlevňovat. Doposud jste byli zvyklí, že každou domácnost navštívil náš 
správce obecního vodovodu pan Viktor Gregor. To ale bohužel tentokrát 
nelze, a proto jsme museli vymyslet tento způsob bezkontaktního výběru 
vody.  

Požádáme Vás, abyste nám sami nahlásili stav vašich vodoměrů  
do 20. 4. 2020 jedním z těchto způsobů: 
- na email pana Gregora - viktorgregor@seznam.cz,  
- telefonicky na obecní úřad – tel. 566 66 23 35,  
- telefonicky nebo SMS na Jana Kaštánková - mob. 603 32 59 13. 
Vodoměr můžete třeba i dobře a čitelně vyfotit, zaslat fotografii. 
Nezapomeňte připsat vaše jméno, příjmení, číslo popisné, zda se jedná o 
vodoměr na obecní vodě nebo na vodě z vlastní studny. 

Na základě tohoto nahlášeného stavu bude vystaven příjmový doklad. 
Do emailu, SMS Vám pošleme nebo do poštovní schránky vhodíme lísteček, 
kde bude uvedena částka a číslo účtu 1144912329/0800, na který nám 
pošlete uvedenou sumu. Pro starší občany nebo pro ty, kteří nemají účet, 
navrhujeme variantu, že uvedenou částku si přesně připraví do obálky a 
donesou ji na obecní úřad nebo pouze vhodí do schránky na obecním úřadu.  

V případě, že do 20. 4. 2020 nám nenahlásíte svůj aktuální stav 
vodoměru, pan Gregor provede kvalifikovaný odhad dle spotřeby v roce 
2019. Pak stejně jako v předchozím případě dostanete do schránky lísteček 
s částkou a číslem účtu, kam peníze poslat. To vše by mělo proběhnout 
během měsíce dubna 2020. 

Konečné vyúčtování spotřeby za rok 2020 bude provedeno v prosinci, 
kdy snad bude už moci proběhnout normální způsob odečtu spotřeby a pan 
Viktor Gregor Vás bude moci osobně navštívit.  

Doufáme, že tento způsob Vám bude vyhovovat a vše proběhne 
v pořádku. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.  

 

mailto:viktorgregor@seznam.cz


 
 
 
Ještě Vám připomínáme, že až do odvolání budou úřední hodiny na 

Obecním úřadu ve Svratouchu pouze v pondělí od 8,00 – 11,00 hodin a ve 
středu od 13,00 – 16,00 hodin. Pokud budete něco potřebovat osobně 
vyřídit, přijďte s ochrannou ústní rouškou. Na dveřích obecního úřadu 
máme nainstalovaný zvonek, takže v případě, že máme zamčeno, zvoňte.  

 
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na telefonní čísla: 

- obecní úřad – 566 662 335, 
- Jiří Socha – starosta obce - 777 939 176, 
- Jana Kaštánková – 603 325 913, 
- Marcela Kalousová – 737 536 095. 
Můžete nám napsat email – ou@svratouch.cz, kastankova@svratouch.cz.  
 

Pokud budete potřebovat pomoc, nebudete si s něčím vědět rady, 
potřebujete látkovou roušku, neváhejte kontaktovat starostu, 
zaměstnance obecního úřadu, zastupitele. Nabízíme starším občanům 
nebo občanům v karanténě pomoc - například nákup potravin, dovážku 
obědů, poskytnutí dalších služeb. Stačí požádat telefonicky naše 
pečovatelky z Domu klidného stáří – 777 839 173 - Pavlíková Květa. 

  
Chcete-li uhradit poplatek za svoz TKO nebo poplatek ze psa,  

dejte přednost možnosti zaslání na účet obce číslo 1144912329/0800,  
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční. Poplatek za 
svoz TKO v tomto roce je 650,-Kč na osobu nebo rekreační objekt. 
Poplatek ze psa je 200,- Kč za jednoho psa, 300,- Kč za druhého 
evidovaného na stejnou osobu. Splatnost poplatků je do 30. dubna 2020.  
Děkujeme za včasnou úhradu. 
 

Žádáme Vás k zodpovědnému přístupu ke všem opatřením, která 
byla vydána naší vládou a příslušnými ministerstvy a o dodržování 
základních hygienických zásad.  

 
Doufejme, že se nám podaří zvládnout tuto nelehkou a nečekanou 

situaci v klidu a ve zdraví. 
 

 

Děkujeme za pochopení. 
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