AQUA SERVIS
Cena vodného a stočného pro rok 2019
Vážení zákazníci,
zástupci měst, obcí, či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně
veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a nájemcem
tohoto majetku společností AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací
zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR a v souladu se
závěry jednání cenové komise vyhlašují nové ceny za dodávku vody pitné a za odvádění
odpadních vod na rok 2019.

Ceny pro vodné a stočné s platností od 1. 1. 2019:

VODNÉ (v Kč/m3)
STOČNÉ (v Kč/m3)

cena bez DPH
35,30
35,13

cena vč. DPH
40,60
40,40

Cena pro vodné a stočné tak zůstává i pro rok 2019 ve stejné výši jako v letech
minulých. Cena pro stočné se přitom drží na stejné úrovni již osmým rokem. U
vodného došlo k meziročnímu zvýšení pouze v roce 2015, a to o cca 2,8%, tedy
o 1,10 Kč/m3 dodané pitné vody. V cenové kalkulaci jsou plánovány kromě zvýšení
osobních nákladů i vyšší finanční prostředky zejména na opravy, údržbu a správu
vodovodní a kanalizační sítě tak, jak tomu bylo v uplynulém roce. Zvýšené náklady by
měly být pokryty vyšší fakturací pitné a odpadní vody, která se předpokládá v souvislosti
s přetrvávajícím obdobím sucha, ale také s rozvojem automobilového průmyslu
v regionu.
Výše uvedená jednotná regionální cena za dodávky vody pitné, případně za odvádění
a čištění vod odpadních platí od 1. 1. 2019 v těchto lokalitách:

Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bílý Újezd, Bolehošť, Borohrádek, Byzhradec, Častolovice,
Čermná nad Orlicí, Černíkovice, Češtíce, Dobruška, Doudleby nad Orlicí, Chlístov,
Jahodov, Kostelec nad Orlicí, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lípa nad Orlicí, Malá - Velká
Ledská, Ohnišov, Olešnice, Plchovice, Podbřezí, Přepychy, Rašovice, Rybná nad Zdobnicí,
Rychnov nad Kněžnou, Semechnice, Skuhrov, Slemeno,^Solnice, Synkov, Trnov, Tutleky,
Třebešov, Týniště nad Orlicí, Voděrady, Záměl, Zdelov, Žďár nad Orlicí a pro ostatní obce
patřící pod tyto lokality.
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Naše voda. Náš život.

