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Ve Starých Křečanech dne 16.03.2021

MATERIÁL
k projednání Zastupitelstva obce Staré Křečany na 28. veřejném zasedání, dne 25.03.2021
Předmět:

Návrh ceny vodného, stočného na rok 2021

Předkládá:

František Moravec, starosta obce

Zpracoval:

Lucie Kameníková, DiS., referentka obce

Návrh ceny vodného, stočného na rok 2021
Důvodová zpráva:
Předkládám na 28. veřejném zasedání zastupitelstva Obce Staré Křečany k projednání návrh ke
schválení či neschválení cenu pro vodné a stočné na kalendářní rok 2021, dle přílohy č. 19 vyhlášky
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
•

Návrh výpočtu cen pro vodné a stočné na rok 2021 byl zpracovaným zodpovědnou osobou p. Ing.
Pavlem Drozdem, DN-SERVIS s. r. o., se sídlem J.K. Tyla 2627, 415 01 Teplice, který doporučil
schválit cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 51,75,- Kč/m3 na rok., který byl následně
schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 25/2020, konaného dne 17.12.2020.

•

Z účetnictví obce bylo zjištěno, že došlo k chybě ze strany p. Ing. Pavla Drozda, DN-SERVIS s. r.
o. ve výpočtu navrhované ceny pro vodné a stočné na rok 2021, kde skutečná výše ceny pro vodné a
stočné činní pro kalendářní rok 2021 ve výši 49,50,-Kč / m3 na rok, kde tímto doporučuji revokaci
usnesení č. 25/2020 v bodě č. 8.
Příloha: nový návrh cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a:
a) revokuje usnesení v bodě č. 8 z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany,
konaného dne 17.12.2020 ohledně předkládané zprávy o výpočtu ceny pro vodné, stočné +
DPH (10 %), navrhované ve výši 51, 75,-Kč / m3 na rok 2021.
b) schvaluje cenu pro vodné, stočné ve výši 49,50 Kč / m3 vč. DPH na rok 2021 na základě
nově předloženého výpočtu (kalkulace) ceny.
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