
Kněžnice Tabulka č.1

Nákladové položky

Řádek Voda pitná Voda odpadní

1 2 3 4

1. Materiál

1.1 - surová voda podzemní + povrchová

1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná

1.3 - chemikálie

1.4 - ostatní materiál oproti předpokladu byl materiál využitý. jedná se o drobný instalaterský materiál a chladící plášť na čerpadlo

2. Energie

2.1 - elektrická energie náklady na el. energii vyšší než předpoklad. souvisí s množstvím čerpané vody a také s provozem zařízení na míchání dvou zdrojů

2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

3. Mzdy

3.1 - přímé mzdy

3.2 - ostatní osobní náklady

4. Ostatní přímé náklady

4.1 - odpisy

4.2 - opravy infrastrukturního majetku náklady na opravy nepatrně vyšší. než předpoklad. neplánovaná drobná oprava vodoinstalace na ČS

4.3 - nájem infrastrukturního majetku

4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku

5. Provozní náklady

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod

5.2 - ostatní provozní náklady externí

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

6. Finanční náklady

7. Finanční výnosy

8. Výrobní režie

9. Správní režie

10. Úplné vlastní náklady celkové náklady nepatrně vyšší. než bylo kalkulováno - viz. jednotlivé položky

A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.

C Počet pracovníků

D Voda pitná fakturovaná objem fakturované vody jen nepatrně vyšší. než byl předpoklad 

E - z toho domácnosti

F Voda odpadní odváděná fakturovaná

G - z toho domácnosti

H Voda srážková fakturovaná

I Voda odpadní čištěná

J Pitná nebo odpadní voda převzatá objem převzaté vody z Libuně vyšší. než v kalkulaci. způsobebo především jiným nastavením mísícího poměru.

K Pitná nebo odpadní voda předaná

Tabulka č.2

Text

Řádek Voda pitná Voda odpadní

1 2 3 4

11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

12. Úplné vlastní náklady - ÚVN

13. Kalkulační zisk

14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)

15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku

16. Celkem ÚVN + zisk

17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková

18. CENA pro vodné, stočné

19. CENA pro vodné, stočné + DPH

20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok

Tvorba prostředků od r.2009

Čerpání prostředků od r.2009

Datum: 24.4.2017

Schválil: Ing. Petr Izakovič

E-mail: jakubec.stavoka@centrum.czTelefon: 737269558

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Vypracoval: Martin Jakubec

Kontroloval: Radek Orendáš

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Stavoka Kosice a.s. (IČO 25275119)

Dílčí odběratelské porovnání ceny


