
Rozpis nákladů ke Kalkulaci ceny pro stočné na rok 2012 

 
 

Řádek č. 1.  
Materiál: 190.000,- Kč   
Likvidace kalu vč. dopravy a chemické prostředky potřebné k procesu čištění 
 

Řádek č. 2  
Energie: 200.000,- Kč  
Elektrická energie vyúčtovaná dle stavu elektroměrů na základě vystavených faktur  od dodavatele 
elektrické energie, společnosti ČEZ, a. s. 
 

Řádek č. 3 
Mzdy: 340.524,- Kč  
čisté mzdy (bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele) 
 

- účetní    6.000,- Kč/měsíc, 150,- Kč/hodina, 10 hodin týdně 
                                              
Náplň práce:  
vedení agendy vyúčtování ceny kanalizace a příprava dokladů pro účetní firmu, vymáhání 
pohledávek, odečty vodoměrů, sepisování smluv, změny vlastníků nebo pronajímatelů ve 
smlouvách, konečné roční vyúčtování a fakturace. 
 

- sekretářka a referentka    4.000,- Kč/měsíc, 150,- Kč/hodina, 6,5 hodin týdně  
 
Náplň práce:  
vedení agendy provozní a majetkové evidence včetně ročního hlášení vodoprávnímu úřadu, 
agenda vypouštění odpadních vod včetně ročního hlášení Povodí Labe, vydávání souhlasů 
žadatelům s napojením na veřejnou kanalizaci a vodovod, aktualizace kanalizačního a provozního 
řádu kanalizace, aktualizace vododovodního a provozního řádu vodovodu, aktualizace provozního 
řádu ČOV, spolupráce s provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV při kontrolách kanalizačních 
a vodovodních řadů.  
                                                 

- ředitel            10.000,- Kč/měsíc, 250,- Kč/hodina, 10 hodin týdně  
                                              
Náplň práce:  
řízení provozu v oboru veřejného zásobování pitnou vodou a likvidací odpadních vod v souladu s 
právními a daňovými předpisy a platnými normami ČR. Dále zajišťování spolupráce se 
subdodavateli a kontrolními orgány, příprava a zajišťování dokumentace pro plánované a 
namátkové kontroly státních orgánů, odborné  plánování dalšího rozvoje a využití vodovodu a 
kanalizace v obci (v současné  době rozšiřujeme čistírnu odpadních vod kapacitně z 800 na 1300 
EO). 
Další povinností je zajistit finační prostředky na průběžný chod  výše uvedených činností a na 
dotace celkového provozu.  

 

Řádek č. 4.1 
Odpisy majetku: 364.698,- Kč 
Odpisy majetku rovnoměrné zahrnují pořizovací náklady ČOV (technologie , přečerpávací jímky, 
hlavní kanalizační řady, kanalizační šachty)  
Za celu dobu provozu jsme dosud neúčtovali náklady na opravy infrastrukturního majetku, pouze 
odpisy. 

 

Řádek č. 4.2 
Oprava infrastrukturního majetku: 135.000,- Kč 
Do oprav infrastrukturního majetku se zahrnují výměny a opravy čerpadel ČOV a čerpacích jímek, 
výměny poklopů a nástavců kanalizačních šachet. 
 

Řádek č. 4.3 
Nájem infrastrukturního majetku: 50.000,- Kč 



Nájem infrastrukturního majetku zahrnuje nájem části kanalizačního řadu ve vlastnictví obce. 
 

Řádek č. 4.5 
Ostatní provozní náklady externí: 348.000,- Kč 
Ostatní provozní náklady externí jsou náklady na zajištění provozu kanalizace 
provozovatelem(zajištění chodu ČOV a čtyř čerpacích jímek) : 
-odběr vzorků odpadní vody ( přítok a odtok) 
-čištění čerpadel 
-odstraňování závad na kanalizačním řádu 
-kontrola kanal.přípojek nově napojených odběratelů 
-kontrola kanalizační šachet 
-kontrola hladiny kalu v aktivační  nádrži 
-odkalování dle naměřených hodnot 
-přidávání kolagilantů(chemie pro zlepšení účinosti bakterií) 
-zajištění odvozu kalu 
-zajištění čištění jímek 
-měření hodnoty PH 
-měření teploty odpadní vody 
-servis dmýchadel    
 

Řádek č. 4.6 
Ostatní provozní náklady ve vlastní režii: 10.000,- Kč 
Toto je poměrná část odpisů budovy Babice čp. 203. 

 

Řádek č. 6 
Výrobní režie: 100.000,- Kč 
Zahrnuje autoprovoz (PHM, servisní opravy, odpisy – měsíčně cca 8.250,- Kč na všechna vozidla 
a bagr JCB). 

 

Řádek č. 7 
Správní režie: 108.000,- Kč 
Zahrnuje provoz kanceláře (telefony, plyn, elektřinu, centrální ochranu majetku, nástroje, nářadí – 
měsíčně 9.000,- Kč). 
 

 
Dotace na provoz kanalizace a dodávky vody za posledních 6 let činí cca 10 milionů 
korun.  
Kontrolou obecního úřadu za rok 2011 byla potvrzeno, že jen voda byla námi dotována ve 
výši 500.000,- Kč.  
Do kalkulace nákladů nezahrnujeme další náklady: 

- jako únik vody (neznámá osoba otevřela hydrant v komunikaci v lokalitě Na 
černých horách a voda unikala neurčitou dobu do země,  

- prasklá elektrospojka na potrubí  hlavního řadu ve státní silnici směrem ke 
Strašínu (odbočka k p. Chadrabovi).  

Celkem činí úniky vody za 5 let 14 tisíc m3, opravy majetku kanalizace provádíme za 150,- 
Kč/hodina oproti běžným cenám servisních organizací.  
 
Dále jen pro Vaší informaci sdělujeme, že každý rok nezaplatí za vodné a stočné cca 5% 
odběratelů z celkové vyfakturované částky, dosud jsme dlužné částky nevymáhali přes 
právníky a exekutory ze sociálních důvodů i pro jejich časovou náročnost a takto vzniklé 
ztráty pokrýváme ze svých prostředků.  
V současné době vybíráme nového provozovatele, který by dokázal výše popsanou 
činnost provádět levněji. 
 
Protože již není v našich silách provoz dále dotovat, museli jsme si v posledních dvou 
letech vzít již dvě půjčky a v roce 2012 jsme museli přistoupit  k vybírání plné výše nákladů 
na vodné a stočné v obci. 


