
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

a

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

vyhlašují

cenu vodného a stočného,

která vstupuje v platnost

od 1.1.2010:

Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace

Chrudim, a.s. dochází k uplatnění dvousložkové formy ceny.

1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/rrr':

Vodné Stočné Vodné a stočné
3478 3081 6559

2. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v závislosti na
velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční, její poměrná část bude
fakturována shodně s odečtovým cyklem.

pevná složka pevná složka pevná složka
Qp vodoměru vodného avodného v Kč stočného v Kč stočného v Kč

naušálni odběry 656,70 22330 88000
méně nebo rovno 2 5 mJ/hod. 65670 22330 88000
3 mJ/hod až 10 mJ/hod 791010 264220 1055230
15 mJ/hod 1670790 550550 2221340
25 mJ/hod 4297370 1390180 5687550
40 mJ/hod 102605,80 3262270 13522850

60 mJ/hod 21746670 6810650 28557320

3. Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů je stanovena ve výši
1,01 Kč/m3

(Ceny jsou uvedeny včetně 10 010 DPH.)

Nebude-Ii proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno

množství odebrané vody nebo odváděné odpadní vody, provede dodavatel

účtování poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data

změny budou použity nové ceny.



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

IČ: 48171590

Vodárenská společnost Chrudim, a.s,
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

IČ: 27484211

Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2010

S platností od 1.1.2010 dochází k úpravě cen vodného a stočného pro odběratele v působnosti
Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (dále "provozovatel"). Tato společnost provozuje majetek, který
vlastní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále "vlastník").

V souladu se Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury předložil provozovatel
návrh cen, který projednalo představenstvo vlastníka na svých zasedáních dne 26.10. a 9.11.2009. Po
podrobném projednání byl tento návrh schválen. Představenstvo vlastníka projednalo i zavedení
dvousložkové formy vodného a stočného na základě rozhodnutí řádné valné hromady konané 18.5.2009 a
stanovilo datum jejího zavedení na 1.1.2010.

Konkrétní ceny včetně DPH s platností od 1. 1. 2010 jsou přiloženy.

Komentář k vývoji nákladů a fakturace

1. Provozovatel předpokládá ke konci roku 2009 úsporu nákladů oproti plánovaným hodnotám jak u
vodného (cca 1,3 mil. Kč), tak i u stočného (cca 3,4 mil. Kč).

2. Poměrně významný je v roce 2009 nárůst nákladů na externí opravy u vodného. Tato skutečnost je
v souladu s požadavky vlastníka na údržbu majetku.

3. Fakturace (odbyt) plánovaná na rok 2009 nebude dosažena. Předpokládá se pokles cca o 47 tis. m3 u
vodného a 129 tis. m3 u stočného.

4. Nájemné je v kalkulacích vodného a stočného na rok 2010 zahrnuto ve výši 84 mil. Kč, zbylá hodnota do
schválené výše 89 mil. Kč připadá na vodu předanou. Vlastník zvýšil mezi ročně nájemné pouze o 1 milion
Kč, což představuje pouze 1,1 %.

5. V plánových kalkulacích vodného a stočného na rok 2010 jsou zahrnuty náklady v celkové výši 202.445
tis. Kč, což představuje nárůst oproti plánu na rok 2009 pouze o 2.847 tis. Kč (1,4 %).

6. Pro vývoj cen je důležitý další předpokládaný pokles fakturace u obou komodit. U vodného plánovaný
meziroční pokles činí více než 3 % (110 tis. m3) a u stočného více než 4 % (150 tis. m"), Tento pokles již
není tak drastický jako mezi roky 2008 a 2009, ale přesto má na výslednou cenu podstatnější vliv než
poměrně nízký meziroční růst nákladů.

7. Dalším faktorem působícím na výslednou cenu pro neplátce DPH je její zákonné zvýšení o 1 % na
celkových 10 %.

Cenové kalkulace vodného a stočného budou společně s dalšími podklady zveřejněny na webových
stránkách provozovatele htt: wW.vschrudim.cz i vlastníka http://www.vakcr.cz/.
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Josef Hra
místopředseda předsta enstva a ředitel

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Ing. Roman Pešek
místopředseda představenstva a ředitel

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
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