Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

Všem obcím,
v jejichž obvodu zajišťuje
společnost provoz vodovodů a kanalizací

Vsetín, dne 15. 11. 2013

Věc: Cena vodného a stočného pro rok 2014
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
představenstvo společnosti schválilo na svém zasedání s platností od 1. ledna 2014 tuto cenu
vodného a stočného v rámci působnosti společnosti:
Cena
v Kč/m3:
Vodné
SKP 41.00.11
Stočné
SKP 90.01.11
Vodné + stočné

Bez DPH

Včetně
15% DPH

38,60

44,39

27,20

31,28

65,80

75,67

Důvodová zpráva ke zvýšení ceny vodného a stočného
Na základě úkolu č. 2/99 stanoveného řádnou valnou hromadou v roce 1999 společnost Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s. pokračuje v cenové politice tak, aby byl zachován rozvoj společnosti
a přitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských
zařízení. Společnost rovněž uplatňuje jednotnou cenu vodného a stočného pro celou oblast
podnikání mimo vody předané jiným provozovatelům.
Zájmem představenstva společnosti je, aby zatížení odběratelů bylo co nejnižší. Proto navýšení
pouze o 1,9 %, což kopíruje inflaci, která by dle prognózy Českého statistického úřadu neměla
překročit dvě procenta.
Navýšením ceny o inflaci nedojde ke znehodnocení reálné hodnoty majetku společnosti a bude
moci být zachován objem prostředků na opravy vodohospodářské infrastruktury v jednotlivých
městech a obcích regionu i přes další pokles spotřeby pitné vody.

Vývoj výkonů
a) odběr pitné vody – dochází k dalším poklesům odběrů. Specifická spotřeba pitné vody
na obyvatele regionu byla 81,7 litrů/osoba/den v roce 2012, což je proti roku 2011 pokles
o 1,4 litru. Za rok 2013 je předpoklad výpadku v prodané pitné vodě kolem 2 % proti plánu,
b) odvádění a čištění odpadních vod – v březnu 2013 došlo k přepočtu dešťových vod dle nových
srážkových úhrnů, čímž došlo ke snížení plateb pro firmy a další právnické osoby na straně
jedné a bohužel tak i ke snížení fakturovaných výkonů na straně společnosti. Za rok 2013
je předpoklad výpadku ve stočném kolem 2 % proti plánu.

Žádost o zveřejnění
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
žádáme Vás o zveřejnění cenového oznámení (viz Příloha) způsobem v místě obvyklým.
Upozornění pro odběratele
Po zkušenosti z posledních let, kdy nebyly zaznamenány zásadní nesrovnalosti ve fakturaci, nebude
ani v letošním roce přijímáno sdělení o stavu vodoměrů k 31.12. Stav bude stanoven technickým
propočtem. Děkujeme za pochopení. Tato informace je uvedena přímo na cenovém oznámení.

S pozdravem

Ing. Michal Korabík
člen představenstva
a ředitel společnosti
Přílohy:
 Cenové oznámení
 Přehled vodného a stočného vodohospodářských společností ČR v roce 2013 (vč. DPH)

