VODOVOD POMORAV Í, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
IČO: 479 21 129
DIČ: CZ 479 21 129

tel.: 582 373 332
vodovod@vol.cz

Ceník vodného 2013
(Prostějovská část VP)

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, platným výměrem MF ČR o regulovaných
cenách, podle kalkulace provozních nákladů a na základě usnesení 29.Valné hromady Vodovodu
Pomoraví, svazku obcí, ze 18.12.2012, jako majitele vodovodu, je cena za dodávku pitné vody
přímým odběratelům, stanovena jako dvousložková a to následovně:
SKP

41.00.11.

Popis

Cena bez
DPH

Měrná jednotka

Cena vč.15 %
DPH

voda pitná dodávaná přímým odběratelům
vodné obyvatelstvo
(mimo podnikatelské subjekty)

vodné ostatní odběratelé
( podnikatelské subjekty)

pevná složka
ceny

1 rok

180,00 Kč

207,00 Kč

pohyblivá
složka ceny

m3

29,48 Kč

33,91 Kč

pevná složka
ceny

1 rok

180,00 Kč

207,00 Kč

pohyblivá
složka ceny

m3

29,48 Kč

33,91 Kč

Tento ceník nabývá účinnosti od 1.1.2013. Vodné je účtováno s 15 % DPH
V případě změny sazby DPH v průběhu roku 2013, bude vodné fakturováno s aktuálně platnou sazbou
DPH.
Ceník je platný v následujících obcích a jejich místních částech, napojených na vodovodní systém
Vodovodu Pomoraví, prostějovská část:
(s výhradou možných změn u nečlenských obcí svazku VP)
Bílovice –Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Studenec, Kostelec na Hané, Lešany,
Laškov, Dvorek, Kandia, Krakovec, Mostkovice, Ohrozim, Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Ptenský
Dvorek, Holubice, Služín, Stařechovice , Stražisko, Růžov, Maleny, Zdětín.
Provozovatelem tohoto vodárenského systému je odborně akreditovaná firma INSTA CZ s.r.o, se sídlem
Jeremenkova 1142/42 , 772 00 Olomouc, provozovna Kojetínská 2, 796 01 Prostějov, tel. 582 347 522
Kontakt na vedoucího střediska vodovodů: p. Jaroslav Dračka, mobil 724 711 116
Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípojkách hlaste na nepřetržitou telefonní
linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690
Odečty vodoměrů a fakturace vodného, vlastním jménem na vlastní účet, budou prováděny
provozovatelem 1x ročně, podle stanoveného harmonogramu, který je k dispozici na jednotlivých obcích
Odběratelé mají možnost platit vodné i zálohově, na účet společnosti INSTA CZ s.r.o.,
vedený u ČSOB a.s. č.ú. : 102607276/300, přičemž variabilní symbol je číslo odběrného místa.
Výši a četnost splátek si má možnost stanovit sám odběratel podle individuelního odběru vody.
Další informace je možno získat na bezplatné telefonní lince 800 490 490

V Kostelci na Hané 28.12.2012
Ing. Eliška Dostálová v.r.
předsedkyně představenstva svazku

