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1I{7

k rukám §tarosty mčsta, obtc

Naše značka Vylizuje,. linka
tng- Kamita Andělová

Kromólll
26,1í.20t5

vázeni odbératelé,

na základě respektovártí podr.rírrck §tátního fondu životního prostředí ČR vyclrázcjící zfinanĚní
utlržitetností realizovanýclr projektri rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Clrropyrrě. Rozšíiení
a rekonstrukce ůpravny votty v aglomcraci Krolnčříž_ e V$,stavba kanatizace * 'ýl1!,l 9Y
z Bezměrova na ČúV Postoupky, na které lryly společnosti poskytnutv dotace ze SFZP CR
s F.vropských f,o*dů, rozhotjlo představenstvo spr.lleůnosti dne ?], 1 l. 20l 5. že s ůčinností
od l. 1. 2016 r,stuFují pm zákazrtíky Vodovodů a ker:a]izaci Kronrčříž, a. s, r,platnost l},to cťít]-

za dodár,ku vod_v pitné a za odváděni a čišténí odpadniclr vod;

lťodl pitnÉ
\rnda otlpatlrtí
ctne celkenr

Cena |rcz DPH
]],ló
32,7l
63,87

Cena yč. DPH t§%
3 5.83
.}7"ó I

73.44

Zvý§ctí ccny vrrdl,pitné a vody odpadni oproti roku ?0l5 je ceIkern o 1,56 Kč, tj. a 2,1'í o/"

yčetnč Dpll, celkor,á cetra za jedelr titr spotřebovalré pitrrd vody vypuštčné do r,cřeiné kanalizacc jc
0,073 Kč vč. DP[I.

Cena voriy pitné je stanovena za l llr3 (l 0001itrů) odebrané pitné vody-

Cetu vody odpadrríjc §lártovená za l m3 (l 000 litrů) orlpadnívody t,ypuštěnC do veřejné kanaliznce.

Z,výšení fen voily pitné a vrrrly ndp:ttlni je ásadně ovlivněno ťrspěšným čerpálrírrr dotaeí
z Evropskýclr tbndů a z_ Operačrrího prograrnu životního prostřčdí v uplyrlulých Jeteelt. Za poslední
čtyři rrrky nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce r,e vj,ši 214,1 rrrilionu korun_

Dalších l0 t milionů korun bylo íinancováno z rozpd}čtu spol*ěnosti Vodovody a kanali:race Kroměřiž.
a. s. Jednou zpodmílrek přijeti dotaci trylo za.}ištění obltovy tohoto nrajetku postupnýnr z.v;,-šovánítn

cr:ny až k dosažení tzv. plně nákladtlvé ceny služby. 'I'uto podmínka íinančni udržitelnosti projektu

se realizuje prostřednictvínt smnovcných ccnovlich rozlnez.í (rrrinimá|rrí a nlaxiínálTrí rozpÉrí curty}

pro vodtt pitnou a vodtt odpadní dle finančIticlr anall,z jednotlivých projektů. Podrnírrknje splnělta,
pokud tludou cťny pro vudu pitnorr a odpadní dostlrovat stanotcn4ho cenovÉho rozmezi. v opačnénr
připadě by nedodrž_ení podminky lnolrto vésl ke yrácett[čísti či celé dotace_ §chvÁlcná cena pro rr:k
10l6 dosalruje u vody pitné 93,52 oÁ cerry pro vodu pitnou stanovenÉ dle finančni analýz;- a cen{t vodv
odpadní dosahujc 95,3l 7o c§ny pro stočne tllc firranění nnalý7ť. Finanúní udrŽitelnost projektrr mrrsí

být zabezpečena po dolru t 0 let od ukončení realizace akce, t_i. do roku 2025.

Cenovii politika společnosti Vodovody a kartalirace Krolrtéříí a,s_ jc i přes ttak na trárůst ccl] vod}'

pitné a vody odpadni dlouhodobě utvófuna tnk, aby udržnvala výši ceny vody pitné a odpadní
pod průměr,em ttn v Čr:ské rcpublicc a zárov*ň byla schoprra ,čájisth ziikazníkrim vysokou kvalitu
slrrž,eb v požadovatÉm rozsahtt,


