
 

  

VVYYÚÚČČTTOOVVÁÁNNÍÍ  ZZAA  RROOKK  22002222  
PUDr. Vzor Vzorovič   variabilní symbol: 567890 
( ! tento variabilní symbol je nutné uvést - jinak není možno platbu identifikovat ! ) 

——————————————————————————————————————————————————— 

1) Poplatky za odebranou vodu: 

stav vodoměru 09/2021: ..............................................  00078 m
3
 

 09/2022: ..............................................  00123 m
3 

odebrané množství vody 
 (tj. stav vodoměru 09/2022 – 09/2021): ....................  45 m

3 
po 25,-- Kč ............................  1 125,-- Kč 

Výchozí stav vodoměru po hromadné výměně vodoměrů je 00000 m
3
. 

Příští hromadná výměna vodoměrů proběhne během 2. a 3. víkendu v září 2028. 

2) Ostatní poplatky: 

a) členský příspěvek (podle množství odebrané vody - viz aktuální 
     Usnesení z členské schůze Vodovod Holosmetky, z.s.) .......................................................................... 400,-- Kč 

b) sankční a jiné poplatky ..........................................................................................................................  ××××× Kč 

c) přeplatky ............................................................................................................................................. – ××××× Kč 
 ============ 

QR kód platby: Celkem za rok 2022 zbývá uhradit: .................   1 525,-- Kč 

 

Doplňující poznámky a informace: ×××××. 

Případné reklamace účtovaných částek nebo součtu musí být uplatněny 
*)

 do 30 dnů od převzetí nebo doručení 
tohoto Vyúčtování. 

Celková částka musí být uhrazena 
**)

 nejpozději do 31.3.2023. Pak bude účtován sankční poplatek v souladu 

s aktuálním Usnesením z členské schůze Vodovod Holosmetky, z.s.. 

 

V Brnkách dne: 1.1.2023   (č.j.: 2023-01) Zpracoval: Ing. Zbyněk Smetana - předseda Vodovod Holosmetky, z.s. 

—————————————————————————————————————————————————— 

*)
 Reklamaci můžete uplatnit: 

 • e-mailem na: email@holosmetky.cz 
 • písemně na adresu: Vodovod Holosmetky, z.s., Na Pěkné vyhlídce 567, Přemyšlení, 250 66 Zdiby, 
 • telefonicky ve večerních hodinách na: 722 781 127 (případně zasláním SMS nebo WhatsApp na stejné číslo), 
 • osobně u předsedy Vodovod Holosmetky, z.s.. 
**)

 Vyúčtování můžete uhradit (vždy ve prospěch účtu Vodovod Holosmetky, z.s.: 19 23 111 379 / 0800 ): 
 • příkazem k převodu z Vašeho účtu (datum splatnosti je termín připsání platby na účet, proto doporučujeme 

zadat platbu s dostatečným předstihem, zpravidla postačuje 3 dny před datem splatnosti), 
 • hotovým složením peněz na přepážce České spořitelny a.s., 
 • poštovní poukázkou (složenkou - údaje (nejméně variabilní symbol) vyplňujte čitelně, neboť jsou strojově 

zpracovávány a při chybném zpracování méně čitelných údajů není možno platbu správně přiřadit plátci; datum 
splatnosti je termín připsání platby na účet, proto doporučujeme poslat platbu s dostatečným předstihem, 
zpravidla postačuje 7 dní před datem splatnosti). 

 V každém případě vždy uvádějte při platbě v záhlaví tohoto Vyúčtování uvedený variabilní symbol a uhraďte celou 
částku přesně, jak je uvedena výše, nebo včas uplatněte reklamaci. 

 Nezapomeňte - v případě jakýchkoliv problémů s platbou (např. ztracené Vyúčtování, momentální tíživá situace) 
neprodleně kontaktujte Vodovod Holosmetky, z.s. - pokusíme se společně najít nějaké oboustranně přijatelné řešení. 

—————————————————————————————————————————————————— 


