
Pro kalendářní rok: HEJTMÁNKOVICE

NEPRAVDA 2017 Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Nákladové položky Měrná

Řádek jedn. 2017

Skutečnost za rok 2016 nebyla vypln ěna! Kalkulace

1 2 3 8

1. Materiál mil.K č 0,421

1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000

1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění mil.Kč 0,414

1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000

1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,007

2. Energie mil.K č 0,000

2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000

2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) mil.Kč 0,000

3. Mzdy mil.K č 0,017

3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,012

3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,005

4. Ostatní p římé náklady mil.K č 0,078

4.1 - odpisy mil.Kč 0,000

4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000

4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,078

4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000

5. Provozní náklady mil.K č 0,054

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000

5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,013

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,040

6. Finan ční náklady mil.K č 0,000

7. Finan ční výnosy mil.K č 0,000

8. Výrobní režie mil.K č 0,013

9. Správní režie mil.K č 0,010

10. Úplné vlastní náklady mil.K č 0,593

A Hodnota souvisejícího infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 0,00

B Pořizovací cena souvisejícího hmotného provozního maj. mil.Kč 0,00

C Počet pracovníků osob 0,000

D Voda pitná fakturovaná mil.m3

E - z toho domácnosti mil.m3

F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,016

G - z toho domácnosti mil.m3 0,000

H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000

I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,020

J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000

Text Měrná

Řádek jedn. Kalkulace

1 2 3 8

11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 37,338

12. ÚVN mil.Kč 0,593

13. Kalkulační zisk mil.Kč -0,061

14. - podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % -10,28

15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000

16. Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0,532

17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,016

18. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 33,50

19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 38,53

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Celkové vyú čtování všech položek výpo čtu ceny podle
cenových p ředpis ů pro sto čné

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Vyúčtování všech položek výpo čtu cen pro vodné a sto čné


