
Porovnání všech položek výpočtu (kalku|ace) cen přo vodné a stoěné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skuteěnosti v témže roce

za kalendářňí rok 2020
J6dnotná odběratólské porovnání c.ny Blízkov
1, Přijeh@ vodného a §ločného 2. Provozovátel uvedený V povoténi k provozovánl

Právnická osoba plálce DPH PláWickáosóbs plálce DPH
obchodni spoleČnost obecBlizkov obchod n i spo lečnos{ obécBlizkov
sidlo, Blízkov7g §ídIo: Blizkov 79

59442 Bližkov 59,142 Blizkov
ldentlikaĚni ČÍsló: 00599271 lden nkačnlčí§lo: 00599271
slalulá ín í orq á n: stan i§lav Brad áč siatulá rn í orq á n: staňislav Brád áč

3. v|a3rnlk a,lČPE 3ouviselícis cénou dl. Povolenl k prcv@óváni
P rávnická osobs 61 j 4_60 5603_0059 9271 l /l _oo 599271
obchodni společnost obec Blizkov 6114_605603_00599271_2/1_0059927]
sídlo: Blízkov7g 6114_605603-00599271_3/1_0059927]

59,142 Blizkov 6114,605603-00599271 4/]-0059927]
ldenlilikačníčislo: 00599271
sbluláníorgánj stanisláÝBradáč



Porovnání všech položek výpočtu (kalku|ace) cen Dro vodné a stočné
za kalendářní řok 2020 a dosažené skutečnosiiv témže roce
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Náklady prc výpočel ceny píovodné a sločné
Vodáodpadni

o,oo9,17 o,oo95o0j 1 _ SUíoVá Voda podz€nDi + povíchová
1 .2 _ pihá vod á pl€vžlé+od padn i Voda předan á

2. En.řgl.
2.1 - e]ekllická en€rc e
2.2 - oštahieneíq é 1pyn. pevná á kápá ná)

31 _ piimé á íen]ni mzdy
32 - oglah osobnináklady
4. oslatnlpllnénákl.dy

4.2 , opÉ!,y inlÉslruktuíniho má]eiku
a 3 _ náreh inlBstuŘuhiho ma]€ 0
4 3,] _ ódpcy píonajalého márá*U

le.é híadi vla§lnik níía§l
4.3,3 prósli obnóq ]nfr mái nad ijm€c4,3,] a-4,3 2
4,3,4 - osl póloŽky Ý náimu Md íámeó.131.4,3 2.4 3.3

4.4 _ p.osťedky obnovy inlíaslí,mqeiku
5, 9bvož.i niklady
5,1 _ poplalky!. Vtpoušlěni odpádiióh vod
5.2 _ ó§bbiplovózninákady eneni
5,3 _ osblni píovoznliák]adýre VláglniÉŽ,i
6, Finaňěnináklady

9, spravnir€žjo
10. Úplnóurstní ňaklady vó, pb3ti.ókú na obnovu
A Nodnolá nfEslruklul,m podle VÚME
B PoiDóvac cenasouvig. provožniho hnotn,ma]

D Voda p]iná laklúíovaná
E _ztohodomácnosli
F vod a odpadn i ódváděn á fáklu róván á
c -ziohodoňácnosli
H voda ýážková íaklurovaná
l voda odpadii ěišlěná
J P lná n€bó odpadni Voda pleýzái:
k pihá neboódpadnivoda pi6dáná

r] JÉoNoTKoVÉ NÁKLiDY
r2. Úp né Vashi náklády ÚVN

1a _podiz ŮVN (oíenbón, Uksz6te])
r5. _ z i,]3 na ozvo]. obiovu inlrásřn.ielkuj6 célkemUVN + zilk
17, Voda íaituóvaná piliá odpádni+sŤárkóVá
]3, oENAprovodnésloóné
19,a CENAprcVodné sločné+ 15.0 %DPH
]9,b cENÁproVodné sročné + ]0,0 7oDPH

0oo9500 _0000383
0,073022 0,073000 0.000022
a.073a?2

0,135394 0,135394 0.000000

0,.194397 0-4ru23 _d óooo3,
a 21a9N

0.09a393 0-096000 _0,000602

0.0o0000
o.ooDooo o,00o0oo o,000ooo
0.o00D00 0.000D00 0,000!00
o.oo0000
0.306323

Ť.bulka ě,4

kalkúlovaná €ia pmvodné a stoóné

0 000374

Ť.bulkaó.2

Vodaodpadn
skul€čnosl Kaku]aód R.zdil

03,]5142 0316050

Týoóa a če.páni píosliedkŮ ná óbnovu iilla§lfuktum]ho ma]e|ku

skllečnosl2a uvedené obdobi

2á kaendáini Tvoíbá
rak2a2a

Konlroloýa]:

írnánční pó§třédky 2 vodnáho/sločného 00000!0
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OBEC BLÍZKOV
Btizkov č,79
594 42 Měřtn
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