
Příjemce stočného

Provozovatel - název a IČ

Vlastník - název a IČ

Formulář A až F

Index 1 až x

IČPE související s cenou

Nákladové položky Měrná

2023

jedn. Kalkulace                      

2 2a 6

Materiál mil.Kč 0,00200

surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,00000

pitná voda převzatá; odpadní voda předána k čištění mil.Kč 0,00000

chemikálie mil.Kč 0,00000

ostatní materiál mil.Kč 0,00200

Energie mil.Kč 0,07690

elektrická energie mil.Kč 0,07500

ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0,00190

Mzdy mil.Kč 0,01320

přímé mzdy mil.Kč 0,00000

ostatní osobní náklady mil.Kč 0,01320

Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,03296

odpisy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,01296

obnovující opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,02000

opravy infrastrukturního majetku ostatní mil.Kč 0,00000

pachtovné/nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,00000

Provozní náklady mil.Kč 0,06000

poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,00000

ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,06000

ostatní povozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,00000

Finanční náklady mil.Kč 0,00000

Finanční výnosy mil.Kč 0,00000

Výrobní režie mil.Kč 0,00000

Správní režie mil.Kč 0,00171

Úplné vlastní náklady mil.Kč 0,18677

Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 3,96000

Pořizovací cena provozního maj. mil.Kč 0,00000

Počet pracovníků osob 1,0

Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,0044

- z toho domácnosti mil.m3 0,0044

Text Měrná

jedn.

2 2a

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 42,44818

Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0,18677

Kalkulační zisk mil.Kč 0,00000

Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0,18677

Voda fakturovaná odpadní+srážková mil.m3 0,00440

Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 0,01020

- podíl z celkových ÚVN a zisku % 0,05461

Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 0,17657

- z toho: ÚVN mil.Kč

         : kalkulační zisk mil.Kč

Cena pohyblivé složky Kč/m3 40,13

Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH Kč/m3 44,14

Poplatek za přípojku Kč bez DPH (rok) 200,00

6a

Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok 2023

Obec Zájezdec
Obec Zájezdec 00654663

Obec Zájezdec 00654663

A (odběratelská)

5304-790419-00654663-3/1-00654663

5304-790419-00654663-4/1-00654663

Kalkulovaná cena pro stočné při použití dvousložkové formy stočného
Voda odpadní

Náklady pro výpočet ceny pro stočné


