Kalkulace ceny pro stoěné na rok 2018, kanalizace Osek - Volduchy
1. Materiál

1. 1. Surová voda podzemní
1.2. Pitná voda převzatá

o
o

25.000,160.000,-

1.3. Chemikálie
1.4. Ostatní materiál

2. Energie
2. 1 Elektrická energie
2.2. Ostatní energie
3. Mzdy
3.1. Přímé mzdy
3.2. Ostatní osobní náklady
4. Ostatní přímé náklady
4. 1. Odpisy
4.2. Opravy infrastrukturního majetku
4.3. Nájem infrastrukturního majetku
4.4. Prostředky obnovy infrastmktur. majetku
5. Provozní náklady
5 . 1. Poplatky za vypouštění odpadních vod
5.2. Ostatní provozní náklady externí
5.3. Ostatní provoz. náklady ve vlastní režii
6. Finanční náklady
7. Finanění výnosy
8. Výrobní režie
9. Správní režie

158.000,5.000,162.000,200.000,o

50.000,100.000,o

23.000,200.000,5.000,o

- 40.000,2.000,25.000,1.075.000,82.000,1.157.000,-

10. Úplné vlastní náklady
Zisk

Náklady celkem + zisk

82.000

Voda odpadní fakturovaná v m3

14,- Kč

Cena vody odpadní za 1 m3

Cena vody odpadní za 1 m3 vě. DPH 15%

16,10 Kč

Osecká obecní vodárenská s.r.o.

Vyvěšenodne: a:,. ;?',,; ,'
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1.3. Chemikálie - vápno na dezinfekci shrabků z česlí
1.4. Ostatní materiál - PVC potmbí, barvy, písek, drobné nářadí, elektromateriál, pojistky, jističe apod.
2. 1. Elektrická energie
2.2. Ostatní energie - nově se přesunuje spotřeba pohonných hmot z položky
Ostatní provozní náklady ve vlastní režii(5.3. )

3.1. Přímé mzdy - mzda zaměstnance ČOV
3.2. Ostatní osobní náklady - sociální a zdravotní pojištění zaměstnance ČOV,
odměna účetní, osoba odpovědná, odměny za provádění odečtů vč. roznášky
faktur, výběr vodného a stočného, výměna vodoměrů, podíl mzdy techika +
sociální a zdravotní pojištění (přesouvá se z položky 9. Správní režie )
4. 1 .Odpisy
4.2.Opravy infrastrukturního majetku- opravy majetku prováděné dodavatelsky
4.3. Nájem infrastrukturního majetku ( obě obce pronajímají vodohospodářský
majetek bezúplatně )
4.4. Prostředky obnovy vodohospodářského majetku ( obě obce každoročně tyto
prostředky vyčleňují z rozpočtu )
5.1. Poplatky za vypouštění odpadních vod (0,10 Kč za m3 vyčištěné odpadní
vody vypuštěné do vodního toku)
5.2. Ostatní provozní náklady externí - rozbory vody, odvoz a likvidace kalu,
5.3. Ostatní provozní náklady ve vlastní režii - opravy prováděné vlastními
pracovníky,
6. Finanční náklady
7. Finanční výnosy - likvidace odpadních vod ze žump ( se zápomým
znaménkem)
8. Výrobní režie - telefonní poplatky, revize el.zařízení a tlakové nádoby,
pojištění, prac.oděv a pornůcky
9. Správní režie - telefon účetní a technik, poštovné, cestovné, papíry, obálky,
poplatky za vedení účtu, poplatky za položky, výpisy....

