
Tisková zpráva 

Zastupitelstvoobce Daňkovice na svém zasedání ze dne 28.12.2018 projednalo požadavek
Ministerstva zemědělství s přihlédnutím ke kalkulaci provozních nákladů za odběr upravené pitné
vody a vypouštěné odpadní vody. Obci Daňkovice jako majiteli uvedených vodohospodářských
sítí je vytýkána absence vytváření finančních zdrojů na obnovu majetku a vodovodů a kanalizací.
Obec Daňkovice ponechávalaceny vodného a stočného od roku 2011 v nezměněné výši a to
přesto, že narůstaly náklady na provozuschopnost tohoto zařízení. V současné době se skokově
zvyšuje cena energie, která bude mít za následek další zvýšení nákladů. Obec v současnostijiž
dotuje z obecního rozpočtu náklady na odvoz komunálních odpadů, náklady na autobusovou
dopravu, část nákladů na zajištění provozu obecní prodejny. Vzhledem k tomu, že je nutno
udržet rozpočet obce vyrovnaný a také z důvodu zamezení nehospodárného využívání pitné vody
na zalévání zahrad v době sucha, přistoupilo zastupitelstvo obce ke schválení navýšení ceny vody
pro vodné a stočné na rok 2019 s účinností od 1.1. 2019.

Cena s DPH na rok 2019 u vodného je stanovena na částku zvyšující se z 15 Kč/m3 na 25Kč/m3

Cena s DPH na rok 2019 u stočného je stanovena na částku zvyšující se z 20 Kč/m3 na 25Kč/m3

Uvedená cena u vodného tím již nebude dotována obcí, u stočného je i nadále stanovena cena, která obcí
ještě dotována bude. V této souvislosti předpokládáme, že by mohlo dojít k avizovanému snížení nákladů ze
strany státu v oblasti snížení DPH a dále se budeme snažit o snižování provozních nákladů na stočném,
především v oblasti používané chemie.
Pro informaci uvádíme v příloze kopii dopisu MZe a dále tiskovou zprávu Svazu vodovodů a kanalizací
Žďárska, který zásobuje pitnou vodou a provozuje kanalizační systémy pro všechna větší sídla v naší
oblasti, ze které je patmo, že cena vodného a stočného je v naší obci na zhruba 50% nákladů ceny, než
v těchto větších městech.


