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Investice se promítnou v ceně vody
Dne 10. prosince se uskutečnila schůzka hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun,
které se zúčastnili starostové měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák.
Kromě přípravy valné hromady společnosti projednali zejména investiční plán a cenu
vodného a stočného na rok 2015. Díky úsporám, nižšímu růstu nákladů a zisku z jiných
podnikatelských činností se navýší cena v příštím roce jen o 2,6%.
„Již druhým rokem se daří držet růst ceny pod třemi procenty, ačkoliv dlouhodobý plán
počítal s růstem vyšším. Plán je založen na zákonné povinnosti obnovovat vodárenskou
infrastrukturu, kterou společnost vlastní. V roce 2015 vynaložíme na investice rekordních
70 miliónů korun, z toho téměř 60 miliónů jsou investice určené na obnovu majetku“,
uvedla předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti Eva Krocová.
O jaké investice v příštím roce půjde, upřesňuje Roman Badin, provozní ředitel:
„Pokračujeme v rekonstrukcích čistíren odpadních vod, téměř deset miliónů bude
investováno do našich dvou největších – berounské a hořovické. Mezi největší investice
bude také příští rok patřit dokončení výměny vodovodu ve Lhotce za 4,5 miliónu korun,
šestimiliónová rekonstrukce kanalizace Pod Nádražím v Hořovicích a rekonstrukce
vodojemu v Berouně ve zhruba stejném objemu nákladů“.
Ačkoliv rekonstrukce vodovodů a kanalizací zaujímají největší objem investic, nemalé
částky se investují také do zlepšení služeb a rozvojových projektů. Společnost v prosinci
spustila na webu poruchovou službu propojenou s odesíláním sms zpráv. Na rok 2015
plánuje rozsáhlé úpravy internetových stránek, pořizuje moderní zařízení. „Po loňských
mimořádných deštích vybavujeme kritické zdroje pitné vody přístroji na měření a řízení
v reálném čase. Jedná se například o srážkoměry a měřiče zákalu, jejichž data nám
umožňují rychleji reagovat na změny kvality vody při havarijních situacích.“ říká Jiří Paul,
technický ředitel VAK Beroun a doplňuje: „Na berounském vodojemu vybudujeme
v rámci rekonstrukce malou vodní elektrárnu, která bude využívat spád vody v potrubí
přivaděče. Je to příklad účelné investice, která nám, podobně jako moderní čerpadla na
rekonstruovaných objektech, umožní snížit náklady v budoucnosti“.
Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2015 bude 79,00
Kč/m3, s DPH 90,85 Kč/m3. Náklad na službu tak představuje při průměrné spotřebě
méně než 9 Kč na osobu za jeden den. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků
s Regionální cenou je 30 m3, což odpovídá zhruba 2730 Kč na osobu za rok, 230 Kč za
měsíc.
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Společnost VAK Beroun je největším provozovatelem a vlastníkem vodohospodářského majetku na
území Berounska, Hořovicka a Prahy – západ. Regionální cena vody je uplatňována ve 46 obcích,
kde společnost vlastní vodovody a kanalizace. VAK Beroun zásobuje pitnou vodou zhruba 90 tis.
obyvatel. Provozuje 13 úpraven pitné vody a 79 vodojemů. Od 65 tis. obyvatel odvádí a čistí
odpadní vodu na 40 čistírnách odpadních vod.

