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Úprava cen za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních

vod včetně čištění pro rok

2014

V ážení odběratelé,
počínaje 1.1.2014 vstoupí v platnost nové ceny za dodávku vody pitné a za odvádění
odpadních vod včetně čištění. Ceny byly stanoveny v souladu s platným cenovým výměrem
Ministerstva financí ČR, kterým je upraven způsob věcného usměrňování cen za dodávky
vody pitné a za odvádění odpadních vod včetně čištění. Nová cena byla projednána a
schválena představenstvem společnosti dne 29.11.2013.

Ceny vody pitné a odpadní pro rok 2014
Cena včetně DPH je uvedena se sazbou IS % pro rok 2014.
Ceny v Kč/nr'
rok 2013

Ceny v Kč/mj
rok 2014

Rozdíl cen v Kč
rok 2014-2013

Nárůst v %
rok 2014/2013

Voda pitná bez DPH
Voda odpadní bez DPH

28,63
30,00

29,20
31,34

0,57
1,34

1,99%
4,47 %

Cena celkem bez DPH
Voda pitná vč. DPH
Voda odpadní vč. DPH
Cena celkem vč. DPH

58,63

60054

1,91

3,26 %

32,92
34,50

33,58
36.04

0,66
1,54

2,00%
4,46 %

67,42

69,62

2,20

3,26 %

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní je o 3,26 % (tj. 02,20 Kč/nr', tj. cca o 0,002 Kč!1 litr).

cena vody pitné je stanovena za I rrr' (1000 litrů) odebrané pitné vody
cena vody odpadní je stanovena za 1 rrr' (1000 litrů) odpadní vody
vypuštěné do veřejné kanalizace
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Ke zvýšení ceny dochází:
U vody pitné v důsledku nárůstu nákladů na energie, odpisy a finanční náklady. Zvýšení
nákladových položek o odpisy a finanční náklady (úroky) je důsledkem dokončení
rekonstrukce Úpravny vody v Kroměříži. Odpisy jsou sníženy o poskytnuté dotace.
U vody odpadní v důsledku rekonstrukce ČOV Hulín a ČOV Chropyně, na které byly
společností poskytnuty dotace z OPŽP. Společnost musí zabezpečit fmanční udržitelnost obou
projektů a zajistit soulad s cenami pro vodné a stočné. Podmínka udržitelnosti projektu
znamená, že po skončení životnosti projektu bude mít společnost prostředky na jeho obnovu.
V následujícím roce tedy dochází k nárůstu nákladů na opravy, které vychází z plánu obnovy
vodovodů a kanalizací.
Odběratelé mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2013 do 7. ledna 2014
v zákaznických centrech nebo na oddělení odbytu a odečtů. Pokud odběratel tuto možnost
nevyužije, bude spotřeba stanovena technickým propočtem a vyfakturována za odpovídající
ceny.
Odběratelé mohou své stavy nahlásit:
- telefonicky odbyt a odečty Kroměřížsko 573 517 1] 6 a 573 517 117
- telefonicky odečty vodoměrů Holešovsko 573 502 827
- telefonicky na zákaznickém centru v Kroměříži 573 517 500 - 501
- telefonicky na zákaznickém centru v Holešově 573 502 834
- emailemnazákaznickémcentru:informace@vak-km.cz
- osobně na zákaznickém centru v Kroměříži nebo v Holešově
Ti odběratelé, kteří nemají ještě sjednány zálohové platby na vodné a stočné, se mohou obrátit
na naše zákaznické centrum v Kroměříži nebo v Holešově,

V Kroměříži dne 3.12.2013

Ing. Lejsal Ladislav
předseda představenstva
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