
Město Příbram                                                      Pro jednání ZM 

odbor investic a rozvoje města dne : 14.11.2016 

 
Název bodu jednání: 
 

[>>>Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017<<<] 
 
Předkládá:  Rada města                  
 
Zpracoval:  Ing. Milan Štufka – vedoucí OIRM                  
   
Projednáno:  v RM dne 17.10.2016  
                      
Text usnesení RM:  R.usn.č.982/2016        

Rada    d o p o r u č u j e   ZM  
 
I. schválit cenu vodného na rok 2017 ve výši 52,23 Kč/m

3
 včetně DPH a 

cenu stočného na rok 2017 ve výši 23,14 Kč/m
3
 včetně DPH, 

 
II. schválit uzavření Dodatku č. 2/2016 ke Smlouvě o pronájmu a 

komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze 
dne 13.02.2004. 

 

                                                                                                                     hl.  pro  4 

Napsal:  Petr Růžička                  
                                                                
 
Návrhy na usnesení:  
 
ZM schvaluje: 
 
I. cenu vodného na rok 2017 ve výši 52,23 Kč/m

3
 včetně DPH a cenu stočného na rok 2017 ve 

výši 23,14 Kč/m
3
 včetně DPH 

 
II. uzavření Dodatku č. 2/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování 

infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004. 
 

 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Společnost 1. SčV, a.s. předložila městu k 30.9.2016 kalkulaci ceny vodného a stočného na 
následující rok 2017. Stalo se tak v souladu s ustanovením článku 8.5. Smlouvy o pronájmu a 
komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 (dále jen 
Smlouva). 
 
Kalkulace ceny vodného pro rok 2017 je příznivě ovlivněna meziročním nárůstem objemu vody 
fakturované o 1%. Zvýšení odběru pitné vody je patrný zvláště u průmyslových odběratelů, zejména u 
společnosti Masna Příbram. 
Dalším pozitivním vlivem je zachování účinnosti vodovodní sítě, která vykazuje relativně malé 
množství ztrát, čímž dochází k omezení objemu vody nefakturované. 
Cena vody předané nakupované od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace zůstává na stejné úrovni, 
jako v letošním roce za předpokladu, že nárůst ceny vody surové od Povodí Vltavy nepřekročí 
avizovaná 3%. 
V kalkulaci stočného zůstávají zachovány náklady na spotřebu elektrické energie a ostatních služeb, 
zvláště pak likvidace kalů a odpadů. Rovněž v této kalkulaci se příznivě projevuje nárůst celkového 
množství fakturované odpadní vody. 




