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Vsetín, dne 1. 11. 2012

Věc: Cena vodného a stočného pro rok 2013

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

představenstvo společnosti schválilo na svém za edání platností od 1. ledna 2013 tuto cenu
vodného a stočného v rámci působnosti společnosti:

Cena Bez OPH Včetně
v Kč/m3

: 14% DP"
Vodné
SKP 41.00.11 37,90 43,20
Stočné
SKP 90.01.11 26,70 30,44
Vodné + stočné

64,60 - 73,64

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. uplatňuje jednotnou cenu vodného a stočného
pro celou oblast podnikání mimo vody předané jiným provozovatelům. avýšení ceny vodného
a stočného se uplatňuje jak u kategorie domácno tí, tak u kat gorie ostatní odběratelé a čini jen
1,9% tj. 1 20 Kč/m3 vodného a stočn 'ho bez DPH.

Rozhodující faktory pro zvýšení ceny vodného a stočného:

1. Vodné
2. Stočné

ad I) Vodné

1.1 Zvýšení ceny povrchové vody. Dle informace Povodí Moravy, s.p., nárůst o 4,8 %.
Pokračuje tak vyšší růst ceny již z předchozích let. aše společnost je druhým největším
odběratelem vody pro vodárenské účely v povodí Moravy a Dyje. Povodí Moravy, s.p. má
nejvyšší cenu ze všech pěti povodí.



1.2 Vyšší náklady spojené s výměnou vodoměrů, především pak montáž zařízení pro dálkové
odečty u častých odečtů či u odběmých míst s obtížným přístupem k vodoměru, kdy
je nezbytné zachovávat bezpečnost práce.

U dalších položek nebyl nárůst řešen formou zvýšení ceny, ale naopak úsporou některých
nákladových položek.

1.3 vývoj odběrů pitné vody - vykazuje stagnaci. Specifická potřeba pitné vody na obyvatele
regionu byla 83,1 litrů/o oba/den v roce 2011. Za rok 2012 je předpoklad výpadku
v prodané pitné vodě kolem 2 % proti plánu. Proto e do ceny pitné vody promítá i snížení
plánovaných prodaných m3 na rok 2013.

ad 2) Stočné

2.1 vývoj odvádění a čištění odpadních vod - došlo k dalšímu poklesu v objemu odváděných
a čištěných odpadních vod. Za rok 2012 je předpoklad výpadku ve stočném kolem 2 % proti
plánu. I zde se proto do ceny odpadní vody pro rok 2013 promítá plánované snížení
fakturace. Nadále probíhá kontrola domácích přípojek, zda domácnosti nevypouští odpadní
vody bez řádně uzavřené smlouvy. Za rok 2011 bylo takto odhaleno 66 napojení
tzv. "na černo".

Žádost o zveřejnění

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
žádáme Vás o zveřejnění cenového oznámení (viz Příloha) způsob m 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 vodo hospodářských společností ČR v roce 2012 (vč. DPH)



Vodovodya kanalizace Vsetin, a.s., Vsetin, Jasenická 1106, PSČ 75511

CENOVÉ OZNÁMENÍ

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností

od 1. ledna 2013:

- Včetně 14°k
Cena y Kč/m3

: Bez DP.H "

; " DPH ..
-: .'

Vodné 37,90 43,20
5točné 26,70 30,44

iVodné + stočné .64,~O 73,,64 ....~:

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné
vody

- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody
vypuštěné do veřejné kanalizace

Žádáme odběratele, aby nes dělo val i k 31. 12. 2012 stavy svých
vodoměrů, protože budou stanoveny technickým propočtem.

I Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s" Vsetin, Jasenická 1106, PSČ 75511 I



VODOVODY A KANALIZACE VSETíN, a.s.
755 11 Vsetín, Jasenická 1106

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě. oddíl B. vložka 682.

OZ ÁME Í

Naše značka
EN/120

Vyřizuje/linka Ve Vsetíně dne
09.11.2012

,
Zavedení služby objednávkového svstému v zákaznickém centru ve Vsetíně

V rámci zlepšování služeb našim odběratelům zavádíme od 1. prosince 2012 možnost
sjednání termínu schůzky v zákaznickém centru ve Vsetíně, Jasenická 1106 formou
objednávky konkrétního termínu.

Zákazník ušetří čas strávený čekáním v běžnou provozní dobu.

Pro plánované schůzky je vyčleněn jeden den v týdnu

ÚTERÝ - V době od 7,30 hod do 13,30 hod

Schůzku lze sjednat telefonicky, a to :

Odběratel domácnost
Ostatní odběratelé

tel. č. 571484072, mobil 603144929
tel. č. 571484030, mobil 603144929

, -

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA~~~--
ekonomická ~~~~

Telefon: 571413011
IČ: 47674652

Fax: 571 431 910
DIČ: CZ47674652

e-mail: vakvs@vakvs.cz
č.ú.: KS 2504-851/0100

www.vakvs.cz


