
Loukov 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 nižší náklady nižší náklady

2. Energie

2.1 - elektrická energie vyšší náklady

2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

3. Mzdy

3.1 - přímé a režijní mzdy nižší náklady nižší náklady

3.2 - ostatní osobní náklady nižší náklady

4. Ostatní přímé náklady

4.1 - odpisy vyšší náklady

4.2 - opravy infrastrukturního majetku vyšší opravy

4.3.1 - nájem infrastrukturního majetku

4.3.2 - odpisy pronajatého majetku

4.3.3 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.

4.3.4 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2

4.3.5 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

- zisk

4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku

5. Provozní náklady

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod

5.2 - ostatní provozní náklady externí vyšší náklady 

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii nižší náklady

6. Finanční náklady

7. Ostatní výnosy

8. Výrobní režie

9. Správní režie nižší náklady

10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu

A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.

C Počet pracovníků

D Voda pitná fakturovaná nižšífakturace

E - z toho domácnosti vyšší fakturace

F Voda odpadní odváděná fakturovaná

G - z toho domácnosti

H Voda srážková fakturovaná

I Voda odpadní čištěná

J Pitná nebo odpadní voda převzatá

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

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné

za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Loukov (IČO 00287440)

Jednotné odběratelské porovnání ceny



Tabulka č.3

Text

Řádek Voda pitná Voda odpadní

1 2 3 4

21. Pevná složka - (ÚVN + zisk)

21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku

22. Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)

22.a - z toho: ÚVN

22.b          : kalkulační zisk

23. Cena pohyblivé složky

24. Cena pohyblivé složky + DPH

25. Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)

Nejnižší platba za rok

Nevyšší platba za rok

Datum: 29.4.2022

Schválil: A.Zlámal

E-mail: vekasparova@seznam.cz

Vytvořeno: 29.04.2022 14:56

Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Vypracoval: V. Kašparová

Kontroloval: R.Kaďůrková

Telefon: 776175578

Verze dat 3.22.0.2


