Obec Nepřevázka

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vyhlášení ceny vodného a stočného
Obec Nepřevázka vyhlašuje pro rok 2022 cenu vodného a stočného:

Vodné ……………… 15,79 Kč/m³ bez DPH
Stočné ……………… 80,50 Kč/m³ bez DPH
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce 14.12.2021
Ing. Kolín seznámil zastupitele s kalkulací ceny vodného a stočného na rok 2022:

a) Podmínky dotace SFŽP, projektu Nepřevázka ČOV a kanalizace, stanovují minimální výši stočného po
desetiletou dobu udržitelnosti projektu (ta skončí v roce 2026). Tyto podmínky musí Obec Nepřevázka
dodržet; v opačném případě se vystavuje riziku sankce za neplnění podmínek dotace. SFŽP stanovuje
pro Obec Nepřevázka na rok 2022 minimální cenu za stočné 80,50 Kč bez DPH.
b) Na základě dosavadních kalkulovaných nákladů za období I. - III.Q 2021 i na základě předpokládaného
vývoje nákladů v roce 2022 byla částka vodného vypočítána na 43,49 Kč bez DPH.
c) Při součtu ceny stočného stanovené SFŽP 80,50 Kč bez DPH a kalkulované ceny vodného 43,49 Kč bez
DPH, by cena za vodné a stočné na rok 2022 pro občany obce Nepřevázka činila 123,99 Kč bez DPH,
včetně 10% DPH - 136,39 Kč.
Ceny vodného a stočného v obci Nepřevázka jsou stanoveny dle Vyhlášky 428/2001 Sb. Do ceny byly zapracovány náklady
vycházející z povinného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zákona č. 76/2006 a z Finanční analýzy, která je
součástí Smlouvy se SFŽP při získání dotace. Dle SFŽP má cena stanovená Finanční analýzou zajistit trvalou udržitelnost projektu
financovaného z evropských fondů a z fondů SFŽP

Zastupitelé kalkulovanou cenu vodného a stanovenou minimální cenu stočného projednali a shodli se, že
celková cena vodného a stočného by měla být udržena v sociálně únosné výši a odpovídala i
předpokládaným regionálním cenám pro rok 2022.
Zastupitelstvo obce navrhuje, z důvodu vysoké celkové ceny, vodné dotovat jako v předchozích letech.
Zastupitelé se shodli na minimálním navýšení ceny vodného, přijali stanovenou cenu stočného a rozhodli,
že v součtu nebude překročena částka 106,- Kč/m3 včetně 10% DPH.
Zastupitelé navrhli cenu vodného 15,79 Kč /m3 bez DPH (17,37 Kč vč. 10% DPH) a cenu za stočné 80,50
Kč bez DPH (88,55 Kč vč. 10% DPH). Při této ceně bude dotace obce na vodné činit přibližně 600.000,- Kč.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 7/12/2021
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného a stočného platné od 1.1.2022
vodné ……..15,79 Kč/m³ bez DPH, stočné ……80,50 Kč/m³ bez DPH.
Tyto ceny také vyhlašuje, jako ceny vodného a stočného pro všechny právnické a fyzické osoby
připojené na veřejné řady vodovodu a kanalizace přímo spravovaných obcí.
Zastupitelstvo obce schválilo dotovat vodné, aby celková cena byla sociálně únosná a občané
Nepřevázky nebyli znevýhodněni oproti ostatním obyvatelům v regionu. Rozdíl v příjmech obce
z vybraného vodného a skutečnými náklady na vodné bude uhrazen z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0
Pavlína Smutná
starostka

Vyvěšeno na úřední desce: 16.12.2021.

