Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny
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Materiál
- surová voda podzemní + povrchová
- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
- chemikálie
- ostatní materiál
Energie
- elektrická energie
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)
Mzdy
- přímé mzdy
- ostatní osobní náklady
Ostatní přímé náklady
- odpisy
- opravy infrastrukturního majetku
- nájem infrastrukturního majetku
- prostředky obnovy infrastr.majetku
Provozní náklady
- poplatky za vypouštění odpadních vod
- ostatní provozní náklady externí
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
Finanční náklady
Finanční výnosy
Výrobní režie
Správní režie
Úplné vlastní náklady
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.
Počet pracovníků
Voda pitná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda odpadní odváděná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda srážková fakturovaná
Voda odpadní čištěná
Pitná nebo odpadní voda převzatá
Pitná nebo odpadní voda předaná

Příjemce vodného a stočného: Obec Dolní Bečva (IČO 00303747)
Dolní Bečva
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
Voda pitná
Voda odpadní
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Tabulka č.1

Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
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JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Úplné vlastní náklady - ÚVN
Kalkulační zisk
- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)
- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku
Celkem ÚVN + zisk
Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková
CENA pro vodné, stočné
CENA pro vodné, stočné + DPH
Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok
Tvorba prostředků od r.2009
Čerpání prostředků od r.2009
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Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
Voda pitná
Voda odpadní
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