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Vážená paní starostko, vážení zákazníci,

dovolujem e si Vám oznám it, že od 1.1.2018 dochází k úpravě ceny vodného a
stočného ve vaší obci.
Cena vodného bude uplatňována ve výši 44,04 za 1 m3 bez DPH, s DPH 50,65 Kč
za 1 m3. Jedná se o m eziroční zm ěnu vodného ve výši 4,9 %. Cena stočného bude
uplatňována ve výši 38,78 Kč za 1 m 3 bez DPH, s DPH 44,60 Kč za 1 m 3. Jedná se o
m eziroční změnu stočného ve výši 4 %. Obě ceny budou účtovány v jednosložkové
formě.
Důvodem pro zm ěnu ceny vodného je především fakt, že provozovatel vodovodu
PVK se rozhodl pro význam né zdražení ceny vody předané z vodojem u Rohožník do
našeho vodovodu. N avýšení ceny je více než 11 %. Důvodem pro tuto zm ěnu ceny je
tvorba prostředků na obnovu m ajetku PVS. Dále PVK avizuje odstávky dodávky vody
z těchto důvodů. My bohužel m usím e i Vám do ceny vody předané prom ítnout tento
vstupní náklad.
Důvodem pro zm ěnu ceny stočného je současný provozní stav čistírny odpadních
vod a je jí nutná intenzifikace.
Prosíme o zveřejnění tohoto oznám ení na úřední desce.

Děkujem e za pochopení.
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