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Text usneseni:

Rada města

doporučuje Zl'vl

schválit výpočet vodného ve výši 52,23 Kč7m3 včetně DPH a stočného ve výši 23,14 Kčím3

včetně DPH na rok 2018, předložený městu Příbram svým provozovatelem

vodohospodářských zařízení 1.3čV a.s. se sídlem Ke Kablu 971 ,100 00. Praha 10.

Napsal: Radek Třešňák

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města

|. 3 c h v a | uj a

cenu vodného na rok 2018 ve výši 52,23 Kčr'm3 včetně DPH a cenu stočného na rok 2018 ve

výši 23,14 Kčíma včetně DPH .
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OIRM vypracovat a zajistit uzavření dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komptexním

provozování ínfrastrukturního majetku města Příbram“ ze dne 13.02.2004 v souladu s bodem l.

Důvodová zpráva:

Provozovatel vodohospodářského majetku města, společnost 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971 ,100

00, Praha 10, předložil 03. 10. 2017 návrh výpočtu cen dle čl. 8.6. provozovatelské smlouvy pro vodné

& stočné pro město Příbram na rok 2018 s upozorněním, že cena není potvrzená jako konečná, a to z

důvodu doposud neschválené ceny „vody předané", tedy jinými slovy ceny pitné vody, kterou město

Příbram od „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ (dále také „Svazku“) nakoupí v roce 2018.

Rozhodnutí o výši ceny vody předané pro město Příbram bylo schváleno na jednání správní rady

Svazku konané 09. 11. 2017.

P Dle odstavce 8.5 „Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města

Příbram“ (dále jen „Drovozovatelská smlouva“) mezi městem Příbram a společností 1.8čV a.s. je

stanovena povinnost provozovatele přediožit návrh cen včetně kalkulace, z které vychází, do 30. září

každého roku na následující smluvní rok. Společnost 1. SčV a.s. mohla potvrdit správnost kalkulace

svého předloženého návrhu až po rozhodnutí správní rady Svazku o výši ceny vody předané.

V posledních týdnech roku 2017 předložil provozovatel. na základě zpřesňujících informací . finální

kalkulaci spolu s návrhem cen vodného ve výši 52,23 KčímS včetně DPH a stočného ve výši 23,14

Kčím3 včetně DPH na rok 2018.

Tento konečný návrh upravuje cenu stočného oproti původnímu návrhu, vzatém na vědomí radou

města dne 23. 10. 2017 svým usnesením č. 100712017, směrem dolů 0 0,17 KčímB.



Kalkulace vodného a stočného na kalendářní rok 2018 byla projednána v radě města dne 18. 12.

2017 stím, že s konečnou platností může o ceně rozhodnout zastupitelstvo města, jehož nebližší

termín zasedání je 22.1.2018.

Předložený materiál provozovatelem obsahuje zpracovaný odhad nákladů a odhad spotřeby v m3 pro

kalkulace vody pitné a odpadní pro rok 2018. Materiál je zpracován formou tabulek kalkulací s

přiloženými grafy, včetně komentářů v samostatných přílohách této zprávy.

Výsledkem tohoto návrhu je zachování ceny vodného pro rok 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017

a stejně tak i stočného pro rok 2018, a to vše při současném navýšení nájemného o 3 % (tj. 0

882.580,00 Kč bez DPH, což je 825.922,00 Kč včetně DPH).

Vodné a stočné bylo naposledy navýšena pro rok 2014, znamená to tedy, že již pátým rokem zůstává

neměnné.

Provozovatelská smlouva, uzavřená 13. 02. 2004, umožňuje dle článku 8.5. provozovateli meziroční

nárůst položky Úplné vlastní náklady maximálně do výše inflace za rok předcházející vypracované

kalkulace, čehož provozovatel nevyužil. Dte údajů ČSÚ měl poslední odhad inflace roku 2017, známý

ke dni zpracování kalkulace vodného a stočného, hodnotu ve výši 2,0 %. Položka Úplné vlastní

náklady bez nákladů na vodu předanou a nájemného u vody pitné jsou, v porovnání s rokem 2017,

kdy činily 13.363 tis. Kč, navrhnuty na rok 2018 ve výši 13.373 tis. Kč. U stočného položka Úplně

vlastní náklady bez nákladů na nájemné v roce 2018 dosahují v návrhu celkové částky 29.905 tis. Kč

ve srovnání s rokem 2017, kdy činily shodnou částku ve výši 29.905 tis. Kč. Tím byla výše uvedená

smluvní podminka jak pro vodné, tak stočné, provozovatelem Splněna.

Výše ceny vodného a stočného je ovlivněna zejména uplatněným nárůstem nájemného

vodohospodářského majetku 0 3 %, které v roce 2018 bude činit 23.435.248,00 Kč bez DPH, což je

28.356.848,00 Kč včetně DPH (z toho 20 % na zachování provozuschopnosti systémů), dále

optimisticky nastavené objemy fakturované odpadní vody, plné nevyužití práva navýšit náklady 0

inflaci a i deklarované snížení zisku provozovatele.

Kalkulace předložená společnosti 1. SčV, a.s. při podmínce zachování původní cenové hladiny

pitné vody předané předpokládá, že v roce 2018 budou odběratelům ve městě Příbram fakturovány

následující ceny:

Vodné 2018 52,23 KčřmS včetně DPH

Stočné 2018 23,14 Kčím3 včetně DPH

Přílohy: Tabulková kalkulace pitné vody

Výpočet cen pro vodné a stočné

Tabulkové kalkulace vody pitné

Tabulkově kalkulace vody odpadní

7ks vývojových grafů

Písemné komentáře k návrhu kalkulace pro vodné na rok 2018 od 1.SŠV a.s.

Písemné komentáře k návrhu kalkulace pro stočné na rok 2018 od 1.8čV a.s.


