
Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné dle Př. č, í9 k vyhl. ě, 42812001 Sb.

na kalendářní rok: 2022 Platnosti 01,01,2022 -31.122022

I IPřr;emce vodného a stočného slovácké vodárny a kanalizace, a, s,, lČ 49453866

ll fP.uo.ou"a' -*u"'a slovácké vodárny a kanalizace, a, s,, lČ 49453866

lll Ivtastnít - název tč Mésto Bojkovice, lČ 00290807
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IlóPE souviselící s cenou
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Náklady pro uýpočet ceny pro Vodnéa stočné

Nákladové položky

Voda
fu]ěrná

2022
jedn-

úč, sk, Kalkul.

,| 2a 6 7

,| Materiál f]]-:o,*ol ,'o,oqolmil.Kě 0,000 1,5,16

surová voda podzemní + povrchová mil,Kč 0,000

1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištěni mil.Kó 1,515

1,3 chemikálie mi],Kó 0,000 0,000

1.4 o§tatní materiál mil,Kč 0,001

2. Energie mil,xč 0,000 0,007

2.1 - elektrická energie mil.Kě 0,007

2.2 - ostatni energie (plyn, pevná a kapalná energie) mil.Kě 0 000 0,000

Mzdy [ - ' n,q9]mil.Kč 0,000 0,000

- přímé mzdy mil,Kč 0,000

- ostatní osobní náklady miL,Kě | ..'l o,orl 0,0oo| o,ooo 0,000

4. ostatní přímé ňáklady mil,Kč
,1,457

4.1 - odpisy mil,Kč 0,000 0,000

4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil,Kč 0,025

- náiem infrastrukturního majetku ;*"-Ta.]§6ilr..]]:llwqql, 1A32

- pro§tředky obnovy infrastrukturniho majetku mil.Kč

Provozní náklady mil.Kč 0,256

- poplatky za vypouštění odpadních vod .*. T ;,ór| o,o*| o,ooo 0,000

- o§tatní provozní náklady extemí mil.Kč 0,007

- ostatní provozní náklady Ve vlastní režii mil.Kč o,249

6. Finanční náklady mil.Kč 0,000

7 Finanční výnosy ",*" { o,ooo| o,o*| o,ooo 0,000

8. výíobní režie mil.Kč 0,000 0,002

9. správní ,éžie I..o.*l o,ooolmil.Kč 0,000 0,185

10, t]plné vIastní nák|ady mil.Kč 0,000 3,422

Hodnota souVisejícího infrastrukturního majelku podle VU[4E mj].Kč

B Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného ma.jetku mil.Kč 0,00

c Počet pracovníků l',l;l, olosob 0

D Voda pjtná fakturovaná mil,m3 0,000

- z toho domácnosti mil,m3 T--:. ;0l ,o,o*| 0,000

F Voda odpadní odv. fakturovaná mil,m3 0,053

G - z toho domácnosti mil.m3 l -a-só;l , o,o*| 0,000 0,053

H voda §rážková fakturovaná mil,m3 0,025

I Voda odpadni ěištěná mil,m3 0,000 0,000

J Pitná nebo odpadní Voda převzatá mil,m3 0,000

K Pitná nebo odpadní Voda předaná mil.m3 f',' 0,000l o,ooo| 0,000 0,152

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Téxt
lMěrná
jedn, I voaa oitna 

I 
Vooa oonaani

I Kalkulare | Kalkula€
Poznámka

,| 2a 2b Io"l 7a

11 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kďm3 ř.1 0/D nebo ř,1 o/F+H | ' 
o,ou| 43,87

úVN mil.Kč ř,1 0 l . o,ooo| 3,422

13, kalkulační zisk mil.Kč I o,ooo| 0,068

14. - podíl kalkul, zisku z ÚVN (oriéntační ukazatel) '/o í,13Iř.12,100 |, .,] ,, 0p0| 1,99

- z ř,,13 na rozvoj a obnovu iníra§trukturního majetku mil.Kě l

16, célkem t]VN + zisk mil,Kě ř,12+ř.13 | 
:l ,',],. o,o0ol 3,490

17 Voda íakturovaná pitná, odpadní+§rážková mil,m3 ř,DneboF+H Ii ],',, o,qool 0,078

cENA pro vodné, stočné Kďm3 ř.16 l i.17 l ,' , q,ool 44,75

í9. CENA pro Vodné, stočné + í5% DPH Kďm3 ř18+DPH l ,,i,,*l 49,22

, .,!6211,1 | ., ror: : 2021

,,úč, sk, |. xa*rr, .

1.1

] .. o,oool o.00( 0 00(

o.ooo| ] o,ofr

0,00(

. ,', o,oool 0.00(

,o,oool, 0,q00 0,00(

' o.oool o§Oc 0,00(

,,,o,oool ,ó.ooo 0,000
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