
Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 18. 4. 2012 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Přítomni dle prezenční listiny:
Milan Vácha, Vlasta Málková, Bc. Michal Petz, kg. Antonín Rak, Václav Novák, Pavel Kuka, Pavel
Otruba, Olga Kramosilová, Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA, Ing. Petr Jaško, Naděžda Komárková,
Lucie Kubalošová

Nepřítomni: Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, Jakub Adámek, JUDr. Josef Podlaha (omluveni)

ad 1. Úvod
Schůzi zahájila místostarostka Obce Psáry Vlasta Málková. Přivítala všechny přítomné a uvedla, že
zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a ve stanoveném termínu, v souladu s ustanovením ~ 92
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále „zákon o obcích“). Místostarostka obce
konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina
a zasedání je usnášeníschopné.

Místostarostka navrhla jako ověřovatele zápisu radní O. Kramosilovou a starostu M. Váchu.

Místostarostka obce seznámila přítonmé s návrhem programu W. zasedání zastupitelstva v roce 2012,
takjak byl vyvěšen:

1. Úvod
2. Zpráva o činnosti obce
3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
4. Odměny pro nového člena rady Ing. P. Jaška, předsedkyni kontrolního výboru L.

Kubalošovou a předsedkyni sociální a kulturní komise V. Málkovou .

5. Schválení kalkulace vodného a stočného
6. Kupní smlouva na pozemky PK 62 a PK 63 k.ú. Dolní Jirčany — tento bod vypuštěn
7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 141/215 k.ú. Dolní Jirčany
8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 659/152 k.ú. Psáry — tento bod vypuštěn
9. Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Psáry za rok 2011, zpráva z KÚ

Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce
10. 2. rozpočtové opatření na rok 2012
11. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách
12. Poskytnutí finanční podpory obce pro strategický záměr Klubíčka pro školní rok

2012/2013
13. Dotace MAS Říěansko
14. Dotace pro SPR Psáry — tento bod doplněn
15. Závěr .

Starosta navrhl vypustit bpd č. 6 — pozemky pro školu z důvodu neschváleného územního plánu a bod
č. 8 — kupní smlouva s manželi L., jelikož smlouva nedošla v termínu, zastupitelé neměli možnost se
s ní včas seznámit. Dále navrhl zařazení bodu 14. „Dotace pro SDH Psáry“, pokud dojde
k odsouhlasení bodu č. 10.

Bylo hlasováno o programu vyjma bodů Č. 6 a 8 a nově zařazeného bodu č. 14 „Dotace pro SDH
Psáry“ — pokud bude odsouhlasen bod Č. 10.
PRO: 12 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh programu byl přijat.
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2. Zpráva o činnosti obce
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce, která zahrnovala:

o Snižování prašnosti — Podaná žádost o dotaci na zametací vůz — byla
formálně akceptována.

o Autobusová doprava — 1.334 — vyhodnocení provozu: 1.334 je úspěšně
využívána. Nabídka ROPIDu -rozšíření o 2 spoje — podíl obce
14.525,- Kč/měs

o Zahájení soudního sporu s Mgr. Trůblovou — 26. 4. 2012
o Plánované akce (oprava střechy budovy ZS Hlavní 13, veřejné

osvětlení ul. Krátká, oprava komunikace Pod Strání, Oprava ul.
Kutná, Generel - kanalizace)

o Průběžné informace k nové ZS („Berchtoldská výzva“, veřejné slyšení
v Senátu, analýza nedostatečné kapacity ZS na Praze východ a západ,
Pracovní skupina pro školu: M. Vácha, V. Málková, V. Novák, M.
Bět‘áková, M. Jedličková, A. Laboutka)

o Voda a kanalizace (4. a 5. etapa, voda Na Vysoké — žádost o dotaci
podána 17.4.2012)

o Stav účtu obce: 9.201.491,- Kč (z toho vázané prostředky - investice:
cca 2,2 mil Kč; rezervace — pozemky pro novou ZS: 5.125.000,- Kč)

o Zlepšení informativnosti zastupitelů zřízením uživatelských účtů na
obecním webu (viz, zastupitelstvo 2-20 12) - splněno

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 14/4-20 12
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lbere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 12 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

Dle informace JUDr. Peroutky je třeba upravit výroční zprávu, musí obsahovat náležitosti dané
zákonem - bude prověřeno. Zmínil svůj názor, že by se na radě obce měly projednat odměny učitelům
za stěhování; zvážit, zda by se měly oslovit činné orgány, zda jednáním paní ředitelky nebyl spáchán
trestní čin zpronevěry; dále upozornil na dlouhodobé neřešení zakázky DIPRO.

3. Zpráva o činnosti flnančního a kontrolního výboru
Ing. Rak přednesl zprávu finančního výboru. L. Kubalošová přednesla zápis kontrolního výboru
s návrhem dvou usnesení, která se týkají: 1. Pobytové louky na Stědříku, 2. Kontroly zjištěných
informací.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 15/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. b e re n a v Č d o m í
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
Bylo hlasováno: -

PRO: 12 PROTI: O ZDRŽELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.
I1.bere na vědomí
Zápis o činnosti kontrolního výboru obce.
III. p o ž a d u j e
Předložení dokumentace, jaké kroky byly učiněny k zachování „dětského hřiště“ — pobytové louky na
Stědříku.
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IV. p o v ě ř u j e
Starostu, aby učinil veškeré kroky, tj. zajistil kontrolu veškerých zveřejňovaných informací, které by
mohly být v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
Bylo hlasováno:
PRO: 11 PROTI: O ZDRZELI SE: 1 (Jaško)

Návrh usnesení byl přijat.

4. Odměny pro nového člena rady Inp. P. Jaška, předsedkyni kontrolního vÝboru L.
Kubalošovou a předsedkyni sociální a kulturní komise V. Málkovou

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 16/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lschvaluje -

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s * 71-73 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a
podle aktuálního prováděcího nařízení vlády za výkon fbnkce členům zastupitelstva, a to v plné výši
pro:

1. nově zvoleného člena rady Petra Jaška splatností od 1.3.2012
2. nově zvolenou předsedkyni kontrolního výboru Lucii Kubalošovou splatností od 1.3.2012
3. nově zvolenou předsedkyni sociální a kulturní komise Vlastu Málkovou splatností od 3. 4.

2012.
Bylo hlasováno:
PRO: 11 PROTI: O ZDRZELI SE: 1 (Kubalošová)

Návrh usnesení byl přijat.

5. Schyálení kalkulace vodného a stočného
Proběhla diskuze o kalkulaci vodného a stočného. P. Jaško navrhl seznámit veřejnost blíže a vysvětlit
důvody, proč je zdražování nutné. Nejlépe prostřednictvím webu či Psárského zpravodaje.
Schvalovaná kalkulacejé přílohou k tomuto zápisu.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 17/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lbere na vědomí
Předloženou kalkulaci vodného a stočného od Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. pro rok
2012.
II. schvaluje
Cenu vodného 28,58 Kč bez DPHJm‘ a stočného 21,89 Kč bez DPH/m‘.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTI: O ZDRZELI SE: 4 (Nezmar, Kubalošóvá, Otruba, Kuka)

Návrh usnesení byl přijat.

6. Kupní smlouva na pozemek p.č. 141/215 kaL Dolní JirČany

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 18/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. s c h v a 1 u j e
Znění Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a manželi S. K. a E. K. (kupující). Předmětem
smlouvy je prodej pozemku p. Č. 141/218 o celkové výměře 30 m2 k. ú. Dolní Jirčany za kupní cenu
ve výši 36.000,- Kč.
a. p o V Č ř u
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 12 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.
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‘7. Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Psáry za rok 2011g zpráva z KÚ Středočeského
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce
M. Běťáková objasnila průběh inventury v ZS a seznámila sjejími výsledky. Inventurní majetky
původně nebyly značeny, mnoho věcí mělo být prokazatelně vyřazeno již v minulém období.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI č. 19/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijato toto usnesení:
I. s c h v a I u j e
Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Psáry za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradami.
H. p o v Č ř U e
Starostu Milana Váchu k přijetí opatření na odstranění chyb a nedostatků do 22. 4. 2012.
Bylo hlasováno:
PRO: 12 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

8. 2. rozpočtové opatření na rok 2012
Proběhla krátká diskuze týkající se plotu u ponmíku v Psárech, zda plot ano či ne.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI č. 20/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijato toto usnesení:
I. s c h v a I u j e
2. rozpočtové opatření na rok 2012 - navýšení o 1.111.000,-Kč.
Bylo hlasováno:
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

9. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Pan V. Olmr seznámil zastupitele s novou metodikou, tato metodika se řídí zásadami transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace. Proběhla diskuze zastupitelů k předložené metodice. M.
Petz se tázal, kdo bude určovat hodnotící komise? Je třeba lépe popsat funkci mandatáře — za jakých
podmínek? Starosta požádal dodat připomínky od zastupitelů pro úpravu metodiky do 15. 5. 2012 a
požádal o odložení tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva.

10. Poskytnutí finanční podpory obce pro strate~ický záměr Klubíčka pro školní rok 2012/2013
M. Běťáková objasnila situaci v MS, kdy k zápisu přišlo 104 dětí a školka múže přijmout pouze 25
dětí. Záměrem Klubíčka je vykompenzovat nedostatek míst v MŠ a umožnit rodičům návrat po
rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Rodinné centrum Dolní Jirčany, o. s. ve spolupráci s obcí by
mohlo nabídnout rodičům umístění 32 dětí v Klubíčku, přičemž 12 míst bude k dispozici v RC
Domeček na dopolední vzdělávání dětí a 20 míst v budově OU. L. Kubalošová se dotazovala, zda byla
poptána i jiná soukromá zařízení a proč mají být místa dotována právě Klubíčku? M. Vácha objasnil,
že obec pokračuje ve spolupráci s Klubíčkem na základě smlouvy uzavřené již za předchozího vedení.
M. Běfáková konstatovala, že Klubíčko je nezisková organizace a zavazuje se rezervovat v prvé řadě
místa dětem, žijícím na území naší obce, která nebyla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Následovala diskuze o problematice nedostatečné kapacity ZŠ. Je nutné opět projít nabídky p. Šorma i
nabídky kontejnerů, zvážit pronájem či nákup a hledat další možná řešení.
Do pracovní komise ohledně školy se ke stávajícím členům (V. Málková. M. Vácha. V. Novák, M.
Bět‘áková. M. Jedličková,A. Laboutka) přihlásili: Ing. A. Rak, P. Kuka, P. Otruba a případně i L.
Kubalošová, budou-lijí to časové možnosti dovolovat.
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Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 21/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijato toto usnesení:
1. s c h v a 1 ii j e,
Finanční podporu Rodinnému centru Dolní Jirčany, o. s. na poskytnutí plnohodnotné alternativy
předškolního vzdělávání dle Strategického záměru Klubíčka pro školní rok 2012/2013. Celková výše
příspěvku nepřesáhne 20.000,- Kč měsíčně. Obec bezplatně poskytne prostory a bude hradit energie
dle strategického záměru Klubíčka.
Bylo hlasováno:
PRO: 12 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

11. Dotace MAS Říčansko
Starosta seznámil s podáním dotace ve spolupráci s MAS Ríčansko. Spoluúčast obce činí 10%.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 22/4-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lsouhlasí
S podáním dotace na rekonstrukci zastávek v obci Psáry, dle projektové dokumentace, do výzvy MAS
Ríčansko 1/20 12 Programu rozvoje venkova osy IV Leader, Fiche 3.

II. s o u h 1 a s í
S předfinancováním tohoto projektu v pbé výši a s financováním 10% spoluúčasti a nezpůsobilých
výdajů z vlastních zdrojů obce v případě podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

111. s o u h I a s
S podáním dotace na rekonstrukci školního hřiště v obci Psáry, dle projektové dokumentace, do výzvy
MAS Ríčansko 1/2012 Programu rozvoje venkova osy IV Leader, Fiche 4.

IV. so uhlasí
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši a s financováním 10% spoluúčasti a nezpůsobilých
výdajů z vlastních zdrojů obce v případě podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

Y.
Ze objekt Boží muka (na parcele č. PK 497 k.ú. Dolní Jirčany) má pro obec Psáry historickou
hodnotu, jedná se o kulturní dědictví obce. Boží mukajsou místně významnou památkou a kulturním
prvkem venkovské krajiny.

Vl.sonhlasí
S podáním dotace na rekonstrukci Božích muk v obci Psáry do výzvy MAS Ríčansko 1/20 12
Programu rozvoje venkova osy W Leader, Fiche 5.

VIL s o u h I a s I
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši as financováním 10% spoluúčasti a nezpůsobilých
výdajů z vlastních zdrojů obce v případě podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.

Bylo hlasováno:
PRO: 12 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat. ~
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12. Dotace pro SDH Psán‘

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 23/4-20 12
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. s c h v a I ti j e
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDl-I Psáry
(příjemce) ve výši 150.000,- Kč‘ Příspěvek bude použit k pokrytí nákladu spojených s činností SDH.
II. p o V ~ ř U j C

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

Bylo hlasováno:
PRO: 12
Návrh usnesení byl přijat.

15. Závěr

Místostarostka ukončila jednání ve 22.02 hod.

ĺ

PROTI: O ZDRŽELI SE: O

Zapsáno I. Janečkovou 25. 4. 2012, zápis má 6 listu.



Návrh
Kalkulace stočného Psá společná

Měrná Voda od adni

_______ Nákladové oložk edn. kalkulace r.2012

~ Materiál Kč 164 000
ti - surová voda podzemní + ayr-chová Kč

- itná voda převzatá~od adni voda ředaná Kč
1:3 - chemikálie Kč 143 500
1:4 - ostatní materiál Kč 20 500
~3‘7~1Ene le Kč 1011600
2.1 - elektrická ener je Kč 1 011 600
22 - ostatní ener je ( I n, evná a ka alná) KČ

.lMzd Kč 297300
~ římě mzd Kč 221 900

- ostatní osobní náklad Kč 75400
~w~.;J Ostatní římé náklad Kč 1 281 900
4:1 - od.is a rostředk obno infr. ma etku Kč

- o.ra infrastrukturního ma etku Kč 298 500
4.3 - náem infrastrukturního mietku Kč 516 000

- oplatk za pouštěni od adnich vod Kč 30 000
~- ostatní rovozni náklad externí Kč 236 000

- ostatní provozní náklady Ve vlastní režii Kč 201 400
~ ] Finanční náklad Kč
[~k~-~ IV‘robnirežie Kč 84900
~ď.“ IS rávní režie Kč 271 500
I‘ U lnévlastni náklad Kč 3111 200
E Hodnota infrastruktur.rn. odle VÚME mil.Kč
I; Poňzovaci cena rovozniho ma. mil.Kč
[t Počet racovniku osob
lĎY~ -‘Á Voda itriá fakturovaná m3
E - z toho domácnosti m3
F V ad odvAaktu á řIi3 53500
G - z toho domácnosti m3
H Voda srážková fakturovaná mS
l~Voda od adni čištěná m3
J Pitná nebo od adní voda řevzatá m3
K Pitná nebo ad adni voda ředaná m3
9. JEDNOTKOV N KLADY KčIm3 20,27
10. U lnévlastnináklad -UVN Kč 3111200
Ii. Kalku ačni zisk KČ 248896
11.a - odílzúVN % 8
11 .b - z ř.1 I na rozvo~ a obnovu infr.maetku Kč a

13. Voda fakturovaná itná, ad dnĺ±srážková Kč 153500
14. CENA ro vodné stočné. Kč1m3 21 89
15‘ CENA vodné Ó I) 3

Julien Guittet
řed itel společnosti

-~‚ ;

ťodohospodá~sk~ spoe~
V Beneěov s.r a

ľ rr‘obtkn;~no 2‘



Kalkulace vodného P s á r

G

ľ‘
J
K
9.
10.
11.
11 .a
11 .b

Nákladové oložk
Materiál
- surová voda odzemni + povrchová
- itná voda řevzatá~-od adní voda předaná
- chemikálie
- ostatní materiál
Ene ie
- elektrická ener je
- ostatní ener je I fl. evná a ka sIná)

- římě mzd
- ostatní osobní náklad
Ostatní řimé náklad
- odpis a rostřed obnov infr. maetku
- opra infrastruktumiho maetku
- náem infrastrukturního ma etku
- po lat za ouštěni ad adních vod
- ostatní rovoznl náklad externí
- ostatní provozní náklady ve vlastni režii
Finanční náklad
V‘robní režie
S rávní režie
U Ině vlastni náklad
Hodnota infrastruktur.m. odle VUME
Pořizovací cena rovozniho ma.
Počet racovniku
Voda itná fakturovaná
- z toho domácnosti
V aoda o .fa rovaná
- z toho domácnosti
Voda srážkové fakturovaná
Voda od adní čištěná
Pitná nebo ad adiM voda řevzatá
Pitná nebo od adrii voda ředaná
JEDNOTKOVE NAKLADY
U Ině vlastní náklad - UVN
Kalkulační zisk
- dílzUVN
- z ř.1 I na rozvď a obnovu infr.ma etku

13. Voda fakturovaná itná oďianítsrážková
14. CENA ro vodně stočné
t~. CENA ru vod~6~i~TéT~iDl?

Navrh
Měrná ~VódIflt~Ú
edn. Kalk~Ulä~i~E2O12~
Kč 1!632~500
Kč 122000
Kč 1 433 000
Kč 2000
Kč 75 500
Kč 380700
Kč 380700
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
KČ
Kč
KČ
m ii. Kč
mil.Kč
osob
m3
m3

3
m3
m3
m3
n-13
m3
KČ1m3
Kč
Kč
%
Kč
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4.1
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4.4
4.5
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5.
6.
7.
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A
B
C
D
E

34 300
25 600

8 700
495 000

340 100
22 000

17800
115 100

36 700
159 300

2738600

103 500
93150
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86 600

2646
2 738 500
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Nävrh

Kalkulace stočného Psáry PSáry

Měrna Voda odpadní
Řádek Nakladové položky ledn kalkulace r201 2
1. Matei~iáI ~ D‘ Kč— ~l22~300
1 1 - surová voda podzemní ± povrchová Kč
1.2 - pitná voda převzatá±odpadni voda předana Kč
1 3 - chemikalie Kč 107 000
1 4 - ostatní materiál Kč 15 300
2. Energi‘e~ ~‚ “, Kčt Z ‘7S3~900
2.1 - elektrická energie Kč 753 900
2 2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalna) Kč
3. ~“Mzdý —~ ‘KČ,. ‚‘,22f400
31 - přímé mzdy Kč 165 ~00
3 2 - ostatní osobni náklady Kč 56 000
4« ‚ Oštatni j~římó náklady‘Ĺ~ ~ t : ‘, Kč “ [ 983100
4 1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku Kč
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku Kč 222 500
4.3 - nájem infrastrukturního majetku Kč 384 600
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod Kč 30 000
4.5 - ostatní provozní naklady externí Kč 175 900
46 - ostatní provoznĺ naklady ve vlastni režii Kč 150 100
5. Fki~anční náklady
6. “ ‚fýrobniré‘žie “‘‘,,~ KČ ‘ 84900
7~ Správní‘ř‘ežie ‘ ‚ ‘ ‚ ta .„ 202300
2 Úplné vlastni náklady Kč 2 347 900
A Hodnota infrastruktur m podle VÚME mil Kč
B Pořizovaci cena provozního maj mil Kč
C Počet pracovniků osob
D‘ ‘ jVodflitnáfal<‘tur&Jňn& ‘ ‚. ‘‘ ‚‘.~ m3 ~‘ ‘

E J-z toho domácnosti m3
‚.~‚«.‚ .‘.‘- ~&c
G - z toho domácnosti m3
H Voda srážková fakturovaná m3
I Voda odpadni čištěná m3
J Pitna nebo odpadni voda převzatá m3
K Pitná nebo odpadni voda předaná m3
s: JEDNOTKOVÉ14AKLA~Y ‘ ~ ~Z“~ ‘ ~JKčIťň3“~ .. ~: 20,52
10. ~~‘~V~‘ ‚ Kč~ - ‘t~‘2~6fl 900
If “ Káikula~ňizisk ‘k.. ~‘-~‘ ‘~‘ KČV‘~ ‘ZVV~~1B7832
its‘ -pddílztVN “Z. . ‘ ~‘M[[~‘~‘ ‘~ “ ‘%‘ Y ‘~±Y
1 1.b“ ~-iĎ1 I ria rozvo‘a obnovu infrW~je%l~ů‘ Y Z. KČZ V ‘. ‘r ‘Y~
~
13. ~ VĎd~~ktďro~?‘nábi ná dbáďní rážk3VěY Kč“ ‘

1“, J CEN~r6,yo&?é~sto,čné‘ ZY~Z.J~~J~Y Kč/a‘3~,. YJ~JYEJ22Jl7
~L
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Návrh
Kalkulace stočného Psán‘ měřeni Řičeny

Měrná Voda odpadní
Řádek Nákladové položky jedn. kalkulace r.2012
1. Materiál Xc 41700
1.1 surová voda podzemni + povrchová Kč
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná Kč
1.3 - chemikálie Kč 36 500
1.4 - ostatní materiál Kč 5 200
2. Ener9ie Kč 257 700
2.1 - elektrická energie Kč 257 700
22 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) Kč
3, Mzdy Kč 75900
31 - přímé mzdy 1Kč 56 500
3.2 - ostatní osobní náklady Kč 19 400
4. Ostatni přime náklady Kb ‘ 318 800
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku Kč
4.2 - opravy infrastrukturního majetku Kč 76 000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku Kč 131 400
4.4 - poplatky za vypouštěni odpadních vod FKč
4~5 - ostatní provozní náklady externí hKČ 60 100
4.6 - ostatní provoznĺ náklady ve vlastni režii I Kč 51 300
5. Frnančiii náklady
6. Výrobn~i režie
7. SprávnFrezie Kc 59 200
2 Üplné vlastni náklady Kč 753 300
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč
B Pořizovací cena provozního maj. mil-Kč
C Počet pracovníků osob
D ‘ Voda pirna fakturovaná m3
E - z toho domácnosti m3
~~ O

G - z toho domácnosti m3
H Voda srázková fakturovana m3
I Voda odpadni čištěna m3
J Pitná nebo odpadní voda převzata m3
K Pitná nebo odpadni voda předaná m3

~. ~ KČ‘ (
Ifa ‘kpodílz‘Ů~t‘t I 28
11 ~b - z ř II na rozvol a obnovu Infr.maletku Kč O

13. VDda fakturovaná pitná, odpadnF-sražkova KČ ~39 IDO
14. CENA pro vodne, štočne . KcImS 21,08

Julien Guittet
ředitel společnosti
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