
Vvúčtování c.Fnv vo{{r$ho.a stllčného za rok3'0'!3

Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, á'$"' provozující
infrastrukturní majetek obcÍ a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví
Severočeské vodárenské spoleěnosti, a.s., předkládáme vyúčtování ceny vodného a stoěného za
rok 2012.

Za období od 1. 1 . 2012 do 31 . 12. 2012 byiy účtovány ceny:

bez DPH s DPH

voda pitná

voda odkanalizovaná

voda pitná předaná solidární

Při stanovení uvedených cen se spoleinost řídila věcnými
daným zákonem č. 52611990 Sb', o cenách a vyhláškou
zákon o cenách.

37,60 Kčlm3 42,86 Kč/m3

35,47 Kč/ m3 40,44 Kč/m3

24,21 Kč/ m3 27,60 Kč/m3

podmínkami a závazným postupem
č. 450/2009 Sb', kterou se provádÍ

V souladu se zněním zákona i,.274n0ffi Sb', o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

a o změně nékterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a

kanalizacích) Vám oznamujem e, Že celkové vyúČtování všech poloŽek výpočtu ceny podle

cenových piedpisů pro vodnó a stočné v předchozím kalendářním roce 2012 odpovídalo
uplatněné kalkulaci'

Dle Výměru MF č' 01t2O12 a Výměru MF č. a3na12 byly zpracovány výsledné kalkulace ceny
vody pitné, vody odkanalizované a vody předané v členění nákladových položek odpovídajícím
prílózá č' 19 vyhlášky č. 421t20o1 Sb', kterou se provádí zákon č,.274{2001 sb', o vodovodech

a kanalizacích a zveřejněny na internetových stránkách společnosti Severočeskó vodovody a

kan*liuace, a.s.
$poločnost dodrŽela pravidla pro stanovenÍvýše vodného a stočného pro rok 2012'
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manaŽer Útvaru plánu a financí
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CeIkové vyúětování všech položek výpoětu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočnó

Pro kalendářní lok; 2012

Provozovatel: $everočeské vodovody a kanalizace a.s. {lČ 49099451)

Vlastník: Severočeská vodárenská společnost a. s. (lČ 49099469)

Dílči odběratelské vyúčtování ceny: Ústec

Vyúětování všpch poloŽek výpoětu cen pro vodné a stočné

Vypracoval; Bc' Lenka soperová
ll

Kontroloval: lng. Al$.Nerqda
j-LLťL|i^'

severočeglcrá vodpvody a karr}lizaco, a. *"
přítkovgk* 1689 . 4']5 5o TeplíČe
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Datum: 20.6.2013

stat'zástupce: lng. Milan Kuch;
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