Zastupitelstvo obce Stará Huť usnesením ze dne 24.5.2001 a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.
a ve znění pozdějších změn a doplňků k zajištění ochrany a tvorby životního prostředí vydává
tyto zásady
OBCE STARÁ HUŤ
pro výstavbu a financování plošné plynofikace

I.
Úvodní ustanovení
1) Zásady upravují výši finančního příspěvku občanů, kteří se rozhodli v rámci plošné plynofikace
obce Stará Huť pro zřízení plynové přípojky ke své nemovitosti.
2.) Zásady určují postup výstavby a financování pynových přípojek pro dodatečné připojování
nemovitostí, provozoven a pozemků určených k výstavbě domů po uvedení plošné plynofikace
do trvalého provozu.
II.
Zdroje financování
plošné plynofikace včetně plynofikačních přípojek
1) Přímá finanční účast vlastníků nemovitostí
a) stavebním spořením u RSTS
b) připojovacím finančním poplatkem
2) Dotace ze Státního fondu Životního prostředí ČR
3) Úvěr od RSTS
4) Vlastní finanční zdroje obce Stará Huť
III.
Podmínky výstavby a financování plynofikačních přípojek
před uvedením do trvalého provozu
1) Souhlas vlastníka plynofikační sítě (obec Stará Huť) a provozovatele s připojením na plynofikační řad včetně stanovení stavebně technických podmínek.
2) Uzavřené stavební spoření u RSTS včetně vinkulační smlouvy (vlastní vklad 10.000,-- Kč).
3) Úhrada připojovacího poplatku v případě neuzavření stavebního spoření obci Stará Huť
ve výši 12.800,-- Kč (samostatný rodinný dům).
4) Bytové domy - připojovací poplatek stanoven na 50.000,--Kč pro jeden bytový dům.
5) Firmy a provozovny - připojovací poplatek bude stanoven jednotlivě, minimálně 35.000,--Kč.
6) Podmínky uvedené pod body č.3 a č.4 platí do 31.10.2001 (předpokládaný termín uvedení
stavby do trvalého užívání).
7) Připojovací poplatky (mimo bodu 2) budou uhrazeny hotově obci Stará Huť nebo na účet obce.
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Podmínky výstavby a financování plynofikačních přípojek
po uvedení stavby do trvalého provozu od 1.11.2001
1) Rodinný dům, rekreační objekt, chata - připojovací poplatek ve výši 10.000,-- Kč. Zhotovení
přípojky vlastními náklady majitelem nemovitosti.
2) Bytové domy - připojovací poplatek ve výši 50.000,-- Kč. Zhotovení přípojky na vlastní
náklady majitele bytového domu.
3) Firmy a provozovny - připojovací poplatek bude stanoven jednotlivě, minimálně ve výši
35.000,-- Kč. Zhotovení přípojky bude provedeno na vlastní náklady majitele provozovny
nebo firmy.
4) Přípojka pro pozemek určený k bytové výstavbě (jednotlivá stavební parcela)
- před vydáním stavebního povolení připojovací poplatek ve výši 35.000,-- Kč,
zhotovení přípojky na vlastní náklady
- po vydání stavebního povolení připojovací poplatek ve výši 10.000,-- Kč,
zhotovení přípojky na vlastní náklady
5) Připojovací poplatky budou uhrazeny obci Stará Huť hotově nebo na účet obce.
V.
Zvláštní ustanovení
1) Obec Stará Huť se zavazuje zhotovit plynofikační přípojky dle hl. III odst. 2 - 5 do 31.10.2001
včetně zajištění možnosti odběru plynu.
2) Výstavba a úprava vlastních domovních rozvodů bude řešena majitelem nemovitosti samostatným
projektem a posuzována stavebním řízením dle stavebního zákona.
3) Obec Stará Huť si vyhrazuje právo stavební uzávěryv místech komunikací s novým živičným
povrchem na dobu 5ti let.
VI.
Účinnost a doba platnosti
1) Tyto zásady nabývají účinnosti dne 24.5.2001.
2) Platnost zásad končí 31.12.2010. V případě dřívějšího převodu vlastnických práv k vybudované
plynofikaci skončí platnost zásad dnem podepsání smlouvy o převodu vlastnických práv.
Ve Staré Huti dne 24.5.2001

Bohuslav Koula
místostarosta obce

Petr Dragoun
starosta obce

