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Regionální cena vody se zvýší méně, než se plánovalo
Představenstvo společnosti VAK Beroun dnes po schůzce hlavních akcionářů rozhodlo o
tom, že se Regionální cena vodného a stočného na Berounsku, Hořovicku a části Prahy
západ zvýší v roce 2014 v průměru o 2,5 procenta. Je to o půl procenta méně, než s čím
počítal plán, který vedle provozních nákladů řeší také dostatečnou obnovu vodovodů a
kanalizací. Schválená změna ceny v zásadě odpovídá meziroční inflaci.
„V minulých letech jsme byli nuceni zvyšovat cenu meziročně o tři až pět procent.
Důvodem bylo zejména zajištění dostatečné obnovy vodohospodářského majetku a
zdražování energií, materiálů a služeb. I v roce 2014 budeme do obnovy investovat přes
50 miliónů korun. Zvýšení cen o méně, než s čím počítal plán, je možné díky úsporám a
výnosům z jiných činností, jako jsou stavby, vyvážení jímek apod.“, vysvětluje Eva
Krocová, ředitelka společnosti.
O jaké úspory se jedná? Vodohospodářům se například daří snižovat ztráty vody. Cena
nakupované vody z Prahy bude příští rok vyšší o 0,6 Kč/m3 bez DPH, takže omezování
ztrát, rychlá lokalizace poruch a výměny vodovodů šetří peníze. V letošním roce se také
podařilo odhalit rekordní počet nepřihlášených producentů odpadních vod a v roce 2014
se bude v hledání pokračovat. Jiří Paul, technický ředitel VAK Beroun dodává: „Při
rekonstrukcích objektů se zaměřujeme, na výběr energeticky úsporných čerpadel a
technologií. Například po rekonstrukci čistírny v Hořovicích poklesla spotřeba elektrické
energie díky řízení procesu speciální sondou o více než 20%.“
V některých případech ale náklady po rekonstrukci spíše narostou, příkladem mohou být
čistírny, které po rekonstrukci musí plnit přísnější limity na vypouštění.
Roman Badin, provozní ředitel, vyjmenovává největší investice do obnovy v letošním a
příštím roce: „Provedli jsme rekonstrukci vodojemu ve Zdicích za bezmála deset miliónů
korun a začali úpravy na vodojemu ve Vráži. Pokračuje rekonstrukce stoky H
v Hořovicích, která si vyžádá celkem 15 miliónů. Dokončujeme rekonstrukci čistírny
Tmaň, která stála šest miliónů. Budeme samozřejmě vyměňovat dožilé vodovodní řady.
Za zmínku jistě stojí rozsáhlá výměna vodovodu na Lhotce, která bude probíhat
souběžně s výstavbou kanalizace v obci. Na tuto akci máme připraveno 8 miliónů korun.“
Cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody je tedy necelých devět haléřů za litr,
přesně to je 88,52 Kč/m3 včetně DPH. Náklad na tuto službu představuje při průměrné
spotřebě méně než 9 Kč na osobu za jeden den. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků
s Regionální cenou je 30 m3.
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