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Věc: Oznámení o změně ceny od 1. ledna 2020

Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vám oznámit, že představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s. po projednání s hlavními akcionáři schválilo úpravu regionální ceny vody pitné
od 1.1.2020.
V příštím roce dojde k razantnímu zdražení elektrické energie, také voda z Prahy se bude
nakupovat o více než 80 haléřů dráž. Cena vodného se ale zvýší jen o inflaci. V mnoha
položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají
investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu. Za
uplynulých pět let se cena vodného dokonce zvýšila méně, než zdražila nakupovaná
pražská voda, a to bez ohledu na růst ostatních nákladu.
Regionální cena za dodávku vody v roce 2020 bude 48,40 Kč/m3 bez DPH. Květnové snížení
sazby DPH z 15 % na 10 % bude znamenat, že domácnostem cena klesne o více jak jednu
korunu za lm 3 oproti ceně letošního roku.
Dále Vás informujeme o tom, že na základě jednání hlavních akcionářů bylo přijato
rozhodnutí, že od roku 2021 dojde k přechodu na účtování formou dvousložkové ceny.
Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši· podporu a projednání ve Vašich zastupitelstvech.
V tuto chvíli zbývá projednat dvousložkovou cenu ve čtyřech obcích. S těmito obcemi jsme
v kontaktu a budeme dále jednat. Rok 2020 využijeme k informační kampani, aby se naši
odběratelé mohli na novou formu účtování připravit a porozuměli jí. Rádi využijeme Vašich
webových stránek a periodik, které vydáváte, abychom odběratele z Vaší obce oslovili jim
dostupnou formou.

S pozdravem

Mgr. Jiří Paul, MBA
ředitel společnosti
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