
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

                                                                                                                            konané dne 13.12.2017 

 

Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 

Rada města projednala dne 7.11.2017 usnesením č.698 

Rada města 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í 
informační zprávu o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2018 dle Smlouvy  
o provozování vodovodu a kanalizace ve městě Lysá n. L., 
 
II. s t a n o v í  
cenu vodného a stočného pro rok 2018 vč. DPH na základě uzavřené smlouvy o provozování 
vodovodu a kanalizace ve městě Lysá nad Labem z roku 2016 takto: 
vodné    42,57 Kč/m3 
stočné    42,52 Kč/m3 

Celkem   85,09 Kč/m3 

 

II. p ř e d k l á d á  
ZM dne 13. 12. 2017 informaci na vědomí. 
 
 
 
 
 

Návrh na usnesení 
ZM bere informaci o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2018 na vědomí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

OSM obdržel dne 6.11.2017 e-mailovou zprávu od provozovatele sítí VaK města o návrhu 

ceny vodného a stočného na rok 2018 s tímto zněním: 

 

Vážený pane starosto, 

Posíláme Vám v souladu s uzavřenou Smlouvou o provozování vodovodu a  kanalizace ve 

městě Lysá nad Labem návrh ceny pro vodné a stočné pro rok 2018  spolu s vyplněným 

Modelem a Nástrojem (dle Přílohy č. 5  čl. 3.4.2). 

Dovolujeme si Vás upozornit, že podle Přílohy č. 5  čl. 3.4.3 Vlastník může do 14. listopadu 

daného roku určit jinou výši Nájemného (ovšem vždy při respektování podmínky v čl. 3.4.1). 

Pokud nepředá informace Provozovateli o jiné výši Nájemného do 14. listopadu, má se za to, 

že výše Nájemného  zůstává ve výši původně určené dle čl. 3.4.1. 

Potom cena pro vodné pro rok 2018 činí 37,02 Kč/m3 bez DPH a cena pro stočné činí 36,97 

Kč/m3 bez DPH, celková cena je tedy 73,99 Kč/m3 bez DPH. 

 

S pozdravem 

 

Ekonom - plánovač 
 

Přehled ceny V+S:  rok 2017 – V = 39,09                                   rok 2018 – V = 42,57 
                                                      S = 40,63                                                       S =  42,52 
                                  Celkem ……….  79,72 Kč/m³ vč.DPH         Celkem …………  85,09 Kč/m³ 
vč.DPH 
 
Nárůst ceny V+S  dle návrhu je o 5,37 Kč proti stávající ceně.   
 

Návrh ceny V+S na rok 2018 je výsledkem výpočtů daných Koncesní smlouvou o 

provozování sítí VaK města Lysá n.L.. Regulace ceny V+S dle Koncesní smlouvy je pro 

město možné upravit snížením ceny pronájmu sítí města provozovateli fa.Stavokomplet 

spol.s.r.o., Brandýs n.L. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Nebylo předmětem jednání 

 

Návrh řešení: 

OSM doporučuje RM snížit výši pronájmu sítí města a společně s provozovatelem sítí VaK 

zajistit stálost stávající ceny V+S  tj. 79,72 Kč/m³  

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích či výborech 

 

Vztah k rozpočtu:   

Úpravou ceny V+S na rok 2018 dojde ke snížení příjmů města v rozpočtu roku 2018 

 

 

                                                                                                                František Blažek OSMI 


