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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro schůzi zastupitelstva č. 02 dne 14.11.2022 OISM022206Z 

 

Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2023 

 

Právní rámec:  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

     Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

                                    pozdějších předpisů 

           

Předkladatel:                Ing. Ivan Radosta, starosta města              ……………… 

Zpracovatel:                Jiří Mlčkovský, OISM-investiční technik  ……………… 

Vztah k rozpočtu:  příjmy z nájmu infrastrukturního majetku ve výši 

9.029.000 Kč bez DPH za rok 

 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM: Ing. Michal Herma                         ……………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2023 pro město 

Milevsko. 

II. schvaluje předložený návrh na úpravu ceny vodného a stočného na rok 2023, platnou od 

01.01.2023 (dvousložková cena vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 80,14 

Kč/m3 a roční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr 

do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem. Roční nájem od a.s. ČEVAK, Severní 2264/8, 370 10 

České Budějovice ve výši 9.029.000 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

III. rozhodlo o uzavření dodatku č. 26 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.01.1996 

 

2. Důvodová zpráva 

Předkládáme vám návrh úpravy ceny vodného a stočného od 01.01.2023, zpracovaný 

společností ČEVAK a.s. České Budějovice. Návrh kalkulace a výpočet ceny vodného a 

stočného je uveden v příloze. 

Rada města Milevska projednala podklady zpracované dodavatelem ČEVAK a.s. a doporučuje 

schválit předložený návrh na úpravu ceny vodného a stočného na rok 2023, platnou od 

01.01.2023 (dvousložková cena vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 80,14 

Kč/m3 a roční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr 

do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem. Roční nájem od a. s. ČEVAK, Severní 2264/8, 370 

10 České Budějovice ve výši 9.029.000 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH, 

                

Rekapitulace: rok 2019          2020        2021       2022           2023     úprava 

meziroční/Kč 

vodné  m3  32,92   34,40   35,90  38,95          44,40      +5,48           

stočné m3  28,63   29,67   30,31  31,25          35, 73     +4,49        

celkem   61,55   64,07   66,21  70,20          80,14      +9,97       

nájem  7.748.000 8.068.000 8.389.000   8.709.000  9.029.000     +320.000 
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Finanční výbor projednal předloženou variantu a doporučuje její schválení. 

Výše uvedený návrh vodného a stočného je v souladu s usnesením č.143/22 ve kterém byl 

schválen ZZM. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031. 

 

Návrh úpravy cen předpokládá navýšení ceny vodného a stočného o 9,97 Kč/m3.  
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