Porovnání v¹ ech polo¾ ek v,ýpoětu (kalkulace) cen pro vodné a stoč né
za kalendářni rok 2020 a dosa¾ ené skuteč nosti v té m¾ eroce

Pří jemce Vodné ho a stoč né ho:slovácké Vodárny a kanalizace, a. s. (lČ o 49453s66)
cena
uherskohradi¹ ť sko, uherskobrodsko toč né

Za kalendářní rok2020
Dí lěí odběratelské
Nákladové polo¾ ky

Měrná
iedn
2a

Rádek
2

1

surová voda podzemní + povrchová
pitňá voda převzatá+odpadní voda předaná

1,1

1,2

ch-emkáĚ
ostatní materiál

1.4

Eneroie
eleKrická energie

2.
2,1

-

2,2

- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

zdv

3.

3.í

a

3.2

ostatní pří mé náklady

4.

skuteč nost

kalkulace

Rozdil

skuteč nost

3

4

5

6

mil.Kč

Materiál

,|

4.1

-0,043152

0,635373

0,626305

0,00906E

-0.10í 355

mil.Kč
mil.Kč

8,504628

a,5464 /a

-0,041 850

-0,059505

12,914000
1 0,1 14000
2,800000

0,048739
0,077145
-0,028406

mil.Kč
mil,Kó
mil,Kč

58,800854
43,396886
1 5,40396/

1 ,,l6E995
58,745859
43,322335

12,962739
10,191145
2,771594

36,238593
25,638733

-0,1 83805

15,

-0,0í 9557

36,336835
25,45492a
1c EE1 90/

mil.Kč

45,1477,1o

ao.a212

mil,Ke

28,564540

80,994549
30,791624

1,10949,1

16,31 156č

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

- prostř. obnovy infr. maj. nad ámec4,3.1 a4.3.2
- ost,polo¾ ky V nájmu nad rámec 4.3,í , 4.3.2, 4.3.3

0,271603
1,083460
0,000000
0,000000
0,023442
-0,835300

mil.Kč
mil.Kč

0,000000
14,42514/.

5.2
5,3
o.

7
8.
9.

10.

B

c
D

E
F

G
H
I

J

K

Finanč ní náklady
ostatní Výnosy
Výrobní re¾ ie
Správní re¾ ie
Uplné vlastni nák|ady vě. pí ostředků na obnovu
Hodnota infrastruktur. m.podle VUME
Pořlzo/ací cena souvis. provozní ho hmotn.maj.
Poč et pracovní ků
Voda pitná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda odpadni odVáděná fakturovaná
- z toho domácnosti
voda srá¾ ková fakturovaná
Voda odpadní č i¹ těná
Pitná nebo odpadní voda převzatá
Pitná nebo odpadní Voda předaná

1,120621

3,942595

mil.Kó
mil.Kó
mil.Kč
mil.Kč
mil.Kč

5.
5.1

29.723748

9,715474

mil.Kč

4.4

30,844370

9,6,14119

- náiem infrastrukturní ho majetku

zisk
- Drostředkv obnow infrastr.maietku
přovozní nákladv
- poplatkv za wpou¹ tění odpadní ch vod
- ostatní provozní
externí

1,4,1277o

mil.Kč

- odpisy pronajaté ho majetku

-

8

35,052824

7
33.640054

mil.Kě
mil.Kě
mil.Kě
mil.Kó

4,3,1

- opravy infrastr.majetku, které hradí Vlastnik infrastr

69í 67
-0,020736
-0,076355
_0,1

29.91 3283

Rozdil

kalkulace

29,744115
22,351368
1,124645
2,36865§
3,899443

jn-ilE

4.2
4.3

Tabulka č ,,l

22,372105
1 ,20 1 000
2,39 í 5

@

573061

0,054995
0,

0,184935

44,962775
28,637696
,l
b,Obz59¾

_0,

0.248975

0.262486

0,0091

1

6

5.198513

mil.Kě

9,22653í

mil-Kc
mil,Kó
mil,Kč
mil,Kč
mil,Kó
mil.Kě
mil,Kč
osob
mil.m3
mil.m3
mil.m3
mil.m3
mil.m3
mil,m3
mil.m3

0,000000
-5,534550

4,967192
26,036585
,l

E3,201 169

4a19,32

4,942189
3,229868

0,042162

u,599E6U

30,86621 0

-C

,l1596l

4z,46,s|Jgu

7,486957

7,490000

0,250967
-0.003043

42

,13,368095

07458€

1,552328
0,000000
1,534861

-E,968327
0,000000
3.953048

0,000000
0,472097

5,013042
8.940005
0,000000
-5,550975
4,E22148
26,001 670
182,563280
4780,83

0,í 85571

4,934692

o,oo7497
0,004077

1

mil.Kl

mil.Kč

1

0,09a242

0.286526
0,000000
0,016425
0,145045
0,03491 5

0,637889
38,49

3,225791

0.000000
21,741379
2,062086
,l4,779437

0,000000
21,066700
2,027o00
14.308700

4,899856
0,000000
-31,924526
2,466455
17,287653
174,9179o7

4,73,1000

0.000000
0.674579
0,035086
0,470737
0.168856
0,000000
-0,881786
0,034589
-0,1 88903
,l,371669

5280,41

0,000000
-31,042740
2,431866
17,476555
173,546238
5307,94

4,107610
2,862912
1,227673
7,743044

4,088503
2,818418
1,227600
7,549550

0,01 9107
0,044494
0,000073
0,1 93494

2,397244

2,300000

o,097244

-27,52

-0,003738

0,045900

mil,m3

Tabulka č .2
a

cena
Rádek
2

1

11

JEDNOTKOVE NAKLADY

12,

Uplné vlastní nák|ady - UVN
kalkulač ni zisk
- podí l z UVN (orientač ní ukazatel)
- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr,majetku
cé lkem UVN + zisk
Voda fakturovaná pitná, odpadni+srá¾ ková
cENA pro Vodné , stoč né
CENA pro Vodné , sioč né + 15.0 % DPH
CEŇAEó vodné , stoč né + 10.0 % DPH

13.

14,
15.
,l6.
17
,l

E.

19.a
19.

b

2a
Kďm3
mil.Kč
miI.Kč
%

mil.Kó
mil.Kč
mil.m3
Kě/m3
Kó/m3
Kó/m3

skutecnost

Kall(ulace

3

4
37,06

183,201 169

5,590451
3,05
2,578153
188,791620
4,942189
3E,20
43,93
42,o2

6

5

0,07
0,637889

36,99
1 82,5632E0
5,941 954
3,25
3,23147a
1 88,505234
4,934692
38,20
43,93
42,02

-0,351 504
-0,20

-0,653325
0,286385
0,007497
0,00
0,00
0,00

32,7a
174,917907
17,152281
9,81

15,254408
192,070188
5,3352E3
36,00

kalkulace

Rozdll

7

8

0,14
1,371669
_0,68í l 89

32,64
173,546238
17,833470
10,2a
,l6"l38942

-o,47

,379708

-0,884534
0,690480

5,31 61 03

0,0,19180

36,00

0,00
0,00
0,00

,l91

41,40

41,4o

39,60

39,60

Tabulka č , 4
na
a
skuteč nost za uvedené období v mil.kč ,

od

la

Voda pitná

roku 2009 celkem

TVorba

kalendarnl

338,91a442

577,alao15

cerpáni

,384142

717,302409

z

2í ,400000

cerpání

&.^,,

_'ffi6

o,657o42
32,805231

rok2020

Vypracoval: Mgr. Eva © ebelová. analytik a. s,
Kontroloval: lng. Lenka Mrázová. ekonomická náměstkyně a. s.
Teleí on: 5725301 70
ve¾ e dat3.21.o.2
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Porovnání v¹ ech polo¾ ek výpoč tu (kalkulace) cen pro vodné a stoč né
za kalendářní rok2020 a dosa¾ ené skuteč nosti v té m¾ eroce
Pří jemce Vodné ho a stoč né ho:Slovácke Vodámy a kanaliza@, a, s, (lČ o 49453866)

zakalendářni rok2o20

Tabulka č ,1

Dí Ič í odběratelské
a

Zdů Vodnění Vykázaných rozdí |ů V Jednotlivých polo¾ kách
Voda odpadni

NákladoVé polo¾ ky
Řádek

I

u

1

1.4

Meté řiál
surová voda podzemní + povrchová
pitná Voda převzatá+odpadní
- chemikálie
- ostatní matgriál

2.

Eneí oié

1

1.1

1.2
,l,3

2.1

2.2

-

elektrická energie
ostatni energie (plyn, pevná a kapalná)

[zdv

3.

a re¾ rní mzdy

3.1
- o§tatní

1.
4.1

na

a

a

osobní náklady

ostatni oňmé nákladv
-

odpisv
opí avv iní rastruktumí ho majetku

bez komentáře.

cca

4-3.1

- nájem infrastrukturní ho majetku

4.3,3
4.3.4
4,3.5

odpisy pronajaté ho majetku
opnw infrastr.maietku, které hŘdí vlastní k infra§tr,
- prostř, obnovy infr. maj, nad rámec 4.3,1 a 4.3,2
- ost,polo¾ ky V nájmu nad É mec 4.3-1, 4.3.2, 4.3.3
- zisk
-

1-1
5.

5.í
5.2

Ďřoslřé dkv obnow infEstr.maietku
provozni náklady
poplatkv za wpou¹ tění odpadní ch vod
ostatni provozni nákladv externi
ostatní Drovozni nákladv ve vlastní re¾ ii

c

Finanč ní náklady
ostatní výnosy
vÝrobní í e¾ ie
)í avnl rezle
Uplné Vlastní náklady vč , pro§tiedků na obnovu
Hodnota infrastruktur,m,podle VUlV|E
Poňzovací @na souvi§, pí ovozní ho hmotn,maj.
Poč et pracovní ků

E

- z toho

7
o
,10.

B

G
H
I

J
K

zvÝ¹ ení o cca 670 tis. Kč i ti. 3.2 % - v Elaci plánovaných hodnot.

zuí ¹ ení o cca 47í tis. Kč : ti.
zýi¹ é ní o cca í 70 ti§. Kč : ti.

3.3 %
3.6 %

W¹ ¹ ínákladv na likvidaci kalú ; odvoz zeminy a odpadu; té ¾ ostatni ex. náklady.
vliv W¹ ¹ ichnákladů na in¾ enýr§kou č innost; nákladní dopravu; mechanizacil!4!.!q4!9ry.

izpů sobenvy¹ ¹ í miprŮtokyodpadniVodypředané '

Voda pitná fakturovaná
domácnosti
Voda odpadni odváděná fakturovaná
- z toho domácnosti
voda srá¾ ková í akturovaná
Voda odpadní č i¹ těná
Pitná nebo odpadní Voda ?řevzalá
Pitná nebo odpadní voda předaná
Tabulka č ,2
Kalkulovaná cena pro vodné a stoč né
Zdů Vodnění vykázaných rozdí lů v jednotliVých polo¾ kách
Voda odpadní

Text
Řádek

l

4
,1,1

JEDNOTKOVE NAKLADY

12.

Úplné Vlastní náklady - UVN
kalkulač ní zisk
- podí l z ÚVN (orientač ní ukazatel)
- z ř.13 na rozvoi a obnovu infrastr.maietku
celkem UVN + zi§k
Voda faktuí ovaná pitná, odpadní +srá¾ ková
CENA pro Vodné , stoč né
cENA pro Vodné , stoč né + DPH

13,

,l4.
15.
,16.

17
18.

19.

ob]emaŘadů

na

obÍ lM ¾ e zisku

vlivem ni¾ ¹ i§k. vý¹ e zisku a vy¹ ¹ í horozdělení podí lů akcionářů m,

'.1i¾ ¹

Tabulka ó. 4
a

Voda odpadn

skuteč nost za uvedené období v mil,kč ,
Glkem - tvorba
@lkem - č erpání
rok 2o20 fin,pr,z vodné ho/stoč neho

od roku 2009
od roku 2009
za ka|endářni
za ka|endařni

rok 2020 fin,pr,ostatni

Za kalendářní rok 2020 č erpání
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Porovnání v¹ ech polo¾ ek výpoč tu (kalkulace) cen pro vodné a stoč né
za kalendářní rok 2020 a dosa¾ ené skuteč nosti v té m¾ eroce
Pří jemce vodné ho a §toč né ho: slovácké vodárny a kanalizace, a- s,
cé na
uherskohradi¹ ť sko,
a

za kalendárni .ok 2020
Dí lč iodběí atelské
NákladoVé polo¾ ky

(Č o 49453866)

Voda

Řádek
2

1

Maleriál
surová voda podzemni

+

povrchová

1,1

-

1.2

+itná voda pié vzatá*odpadní Voda předaná

1.4

chemikálie
_ ósialní malé ňál

2.1

_

2.2

tstatní effigie

-

neí oE
elektrická energie
(ptyn, pevná a kapalná)

3.
3,1

- přimé a í e¾ jjní mzdy
- o§tatní osobní náklady

_ 1,_
4.1

opí avY infra§tfuktumí ho majetku

-

4,3.1
- odDisv oronaialé ho maietku

4.3.3
4.3.4
4.3.5

-

ooÉ W infB§tl.maietku, kt€ré hí adí vlastní k infí astr.

_

prostř, obnovy infí , maj, nad rámec 4,3,1 a 4,3,2

otmlo¾ kv v náimú nadňmec 4.3.1,4,3,2,4-3-3
-

l!-

__5._
5.1

3_

zi§k

Drostředkv obnow infrastr.maietku
přovozni ňákladv
- poplatkv a vypou¹ té ni odpadní ch vod
- osbtní Drcvozni nákladv externí

-

5,3
6.

Finanč ní náklady
ostatní uinosY
Výí obní re¾ ie

-T6:-

na

--7-

T
T

cena
Voda pitná fakturovaná

E

- z toho

domácnosti

F
Vodá-dpadní odváděná
--Ez loho domácnosli

faKurovaná

-

T

J
K

voda srá¾ ková fakurovaná
Voda odpadní č i¹ těná
Pitná nebo odpadní voda převzatá

Text

Voda

Řádek
11

JEDNOTKOVE NÁKLADY
Úplrlé vlastní náŘáanrú VN

13,

kalkulač ní zi§k

14.

- póoit

I

zFvtt 1Ónentacní

ukazatel)
- z ř,13 na rozvoi a obnovu infÉ §tr.maietku

16.

na

ffil

18,

6EŇÁ prcnoaB-toďE

19,

oENA pro Vodné , §toěné

I

+

DPH

na
celké m - tvorba
cetrem - č erpání
rck 20m fť l prnodneho/stoč né l^o
rok 2020 fln,pr,oslatni
, kalendářní rok 2020 č erpání

od roku 2009
od roku 2oo9
za kalé ndáií n......._
za kalendářni
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Telefon: 572530170
veae dal 3 .21 -0.2
Veu e aplikace VsVaK 3,21,0,2

Vyp€
coval:

oalum,. 21

,4

.2021

schválil: lng, Lubomí r Ť í achlulec. ředitel a, s,
E-mail: eva,sebeloVa@sVkuh.cz
Vytvořeno| 21.04,2021 08:14

§lovóc§ró

vodárny a kanelixaeo.
zgl,

686

"l-

g,

rr.

01 Uhgr§ká ilradí it§

Porovnání v¹ ech polo¾ ek v,ýpoč tu (kalkulace) cen pí o vodné a stoč né
za kalendářní rok 2020 a dosa¾ ené skuteč nosti v té m¾ eroce
za kalendářní rok 2020
1, Přijemce vodné ho a stoč né ho
Právnická

osoba

plátce DPH

,
obchodní společ nost slovácké Vodárny a kanaliza€
Za ol¹ áVkou 290, Sady
sí dlo:

a, 5,

sí dloi

za ol¹ áVkou 290, Sady
6860,1 Uherské Hradi¹ tě

68601 Uhe.ské Hradi¹ tě

ldenlií ]káč ní óislo:49453866
Představenslvo
oí gán|

49453866
ldentifikač ní č í slo:

Vlastní ci
právnická osoba

právnická osoba
obchodní společ nost

zěmědělské obchodní dru¾ stvo pool¹ aví - vodné
V Kú tě 2362

Sí dlo:

Jednota spotřební dru¾ stvo v Uherské m ostrohu - vodné
Veselská 733
68724 Uhelský ostroh

ldentifikač ní č í slo:

00032310

ldentií jkač ní č í slo:

00156400

statutámí orgán:

předseda předstaVenstva

statutárni orgánI

Před5lavenslvo

obchodni společ nost

a, s.

statutární

statutárni orgán:
3.

2. Provozovatel uvedený v povoleni k provozování
plátce DPH
Právnická osoba
obchodni společ nost slovácké vodárny a kanalizace, a. s,

sí dlo:

68801 Havřice

právnická osoba

právnická osoba
obchodní společ nost

obec záhorovice

obchodni společ nost

obec Babice

sidloI

záhorovi@ 382
6877 1 záhorovice

Sí dlo:

Babice 508

ldentifikač ní č í slo:

00207381

ldentií ikač ní č í sloI

ao2s0-777

statutární orgánI

obecní zastupitelstvo

statutámí orgánI

obecní za5tupitelstvo

právnická osoba
obchodní společ nost
sí dlo:

obec Bánov-vodné , stoč né
Na zámeěku 700

obchodní společ nosl

obec Bí lovice - Vodné , stoč né

Sí dloj

Bí lovice 70
68712 Bí lovice

- vodnó. stoč né

-

stoč né

68703 Babice

právnická osoba

68754 Bánov
ldentifikeč ní č í slo:

00290785

ldentifikač ní ěí slo:

00290793

statutárni orgán:

obecní zastUpitelstvo

statutámí orgán:

obecni zaslupitelstvo

obchodní 5poleěnost

Město Bojkovice - vodné , stoč né

obchodní společ nost

obec Bor¹ ice u Blatniie

sí dlo:

su¹ ilova 952

sí dlo:

Bor¹ ice u Blalnice 157

právnická osoba

právnická osoba

- vodné ,

68763 Bor¹ ice u Blatnice

6877l Město Bojkovice
ldentifikač ní č í slo:

00290807

ldentií ikač ni č í slo:

00290815

statutámí oí gán:

obecní zastupitelstvo

statutární orgánI

obecni zastupitelstvo

právnická osoba
obchodní společ nost
sidlo:

obec Bor¹ ice - Vodné , stoč né

obchodní společ nost

obec Březolupy

Na Návsi 7
68709 Bor¹ ice

Sí dlo:

Březolupy 90

ldentifikač ní ěí slo:

00290823

ldentifikač ní č í slo:

00290840

slatutárni orgán:

obecni zastupitelstvo

statutámí orgán:

obecní zastupitelstvo

obchodní společ nosl

Městys Buchlovice - vodné , stoěné

obec Bystřico pod Lopení kem

sí dlo:

Náměstí svobody 800

obchodní společ nost
sí dlo:
ldentifikač ní č islo:

00290874

statutárni orgán:

obecní zastupilelstvo

pí ávnická osoba
sloč né

- Vodné ,

68713 Březolupy

právnická osoba

právnická osoba

00290866

statutární orgán:

ZastupitelslVo

- vodné , stoěné

H|avni 262
68755 Bysí ňce pod Lopení kem

68708 Buchlovice
ldentifikač ni č í slo:

městyse

právnická osoba

právnická o5oba
obchodní 5poleč nosl
sí dlo:

obec Dolní Něměí

- vodné ,

sloč né

obchodní společ nost
sí dlo:

Nivnická 82

lrěsto Hluk - vodné , stoč né
Hřbitovní 140
68604 Město Hluk

ldentifikač ní č í slo:

68762 Dolní Němč i
002s0904

ldentifikaění ěí slo:

00290939

statutární oí gán:

obecní zastupitelstvo

statutámi orgán:

zastupitelstVo města

právnická osoba
obchodní spoleónost

obec Homí Něměí

právnická osoba
obchodní společ nost

obec Hradč ovice

Sí dlo:

Hlavní 160

sí dlo:

Hlavni 168

- Vodné

- Vodné

68733 Hradč ovice

68764 Horní Němč í
ldentifikač ní č í slo:

a0290947

ldentií ikaóní č í slo:

00290963

Statutámí orgán:

obecní zastupitelstVo

statutámí orgán:

obecní zastupitelstVo

právnická osoba
obchodní společ nost

obec Hu¹ těnovice

Sí dlo:

Hu¹ těnovice 92

-

právnická osoba
obchodni společ nost

stoč né

obé c Kně¾ pole

- Vodné ,

Sidlo:

Kně¾ pole 125
68712 Kně¾ pole

68703 Hu¹ těnoVice
ldenlií ikač níč í slo:

00290971

ldentií ]kač ní č í sloI

00291013

statutární orgán:

obecní zastupitelstVo

statutámí orgán:

obecni zastupitelstvo

právnická osoba
obchodní společ nost
sidlo:

Niistřice 9

právnická osoba
obchodní společ nost

obec Kostelany nad iroravou

sí dloi

Kostelany nad Moravou 19

- Vodné

obec

stoč né

l\.4istřice - stoč né , vodné

68712 Mistňce

68601 Kostelany nad Moravou

00291129
obecní zastupitelstVo

ldentifikač ni č í slo:

00291048

ldentifikač ní č í slo:

statutární orgán:

obecní zastupitelstVo

statutárni orgán:

obchodní společ no5t

obec Né dachlebice - stoč né

právnická osoba
obchodní společ nost

obec Nezdenicé , vodné . stoč né

Sí dlo:

Nedachlebice 250

sidlo:

Drahy 72

právnická osoba

6871 5

ldentifikač ní č í slo:

stoč né

68732 Nezdenice

Nedachlebicé

00291 145

ldentifikač ní óí slo:

00291 161

statutámí ofgáni
právnická osoba
obchodní společ nost
sí dlo:

obecnizastupitelstvo

obec NiVnice
sí dli¹ lě1000

- Vodné ,

stoč né

Statutární orgán:

obecní zastupitelstvo

právnická osoba
obchodní společ nost

obec ostro¾ ská Lhota

sldlo

Dědina

00291170

ldentifikaěni ěí slo:

00291 196

statutámí orgán:

obecní zastupitelstvo

statutárni orgán:

obecní zastupitelstvo

právnická osoba

právnická osoba

obec pití n - vodné , stoóné

obchodní společ nost

Hlavní 'I8

Sí dlo:

Podolí 190/58

00291234

ldentifikač ni ěí sloi

0a291242

obecni zastupitelsivo

statutámí orgán:

obecní zastupitelstvo

obec Popovice

právnická osobá
obchodní společ nost
sidlo:

obec prak¹ ice - stoč né , vodné

právnická osoba
obchodní spoleěnost
sí dlo:

obec podolí - vodné
68604 Podolí

68771 Pití n
ldentifikač ni č islo:
statutámí orgán:

stoč né

68723 ostro¾ ská Lhota

68751 Nivnice
ldentifikač ní óí slo:

obchodní společ nost
sí dlo:

- vodné ,

í 48

- Vodné , stoóné

Popovice 303
68604 Popovice

Prak¹ i@ 29
68756 Prak¹ icé

ldentif]kač ni ěislo:

00291269

ldentifikaění č í slo:

statutámí orgán:

obecní zastupitelslvo

statutámí orgán:

00291277

právnická osoba

právnická osoba
obchodní společ nost

obec slavkov

Sidlo:

Hlavní 1 14
68764 slaVkov

- vodné

obchodní společ nost
sidlo:

obec © umice- vodné , stoč né
Hlavní 400
68731 © umice

ldentifikač ní ěí sIo:

00291315

ldentifikač ní č í slo:

statutámí orgán:

obecní zastUpitelstvo

stalulámí orgán:

00291404
obecní zastupiteIstvo

právnická osoba
obchodní společ nost

obec Topolná - vodné

Sí dlo:

Topolná 420

právnická osoba
obchodní společ nost
sí dlo:

Město Uherský Brod - vodné , stoč né
Masarykovo náměstí 100
688'17 Uherský Brod

6871 1 Topolná

ldentifikaění ěí slo:

00291421

ldé ntifikač ní č í slo:

00291463

statutární orgán:

obecní zastupilelstVo

statutámí orgán:

ZastupiteIstvo města

právnická osoba

právnická osoba

Uhelské Hradi¹ tě, vodné , stoč né

obchodni

společ nosl Město

Uherský ostroh - vodné , stoč né

obchodni společ nost

i,4ěsto

sí dlo:

lrasarykovo náměstí 19/01
68670 Uherské Hradi¹ tě

sí dioj

ldentifikaění Ěí slo:

0a2s1471

statutámi orgán;

Zastupitelstvo

00291480
ldentifikač ní č í slo:
Statutární orgán Zastupilelstvoměsta

města

zámecká24
68724 Město l-,]herský ostroh

obchodni spoleónost

obec velehrad - stoč né

právnická osobá
obchodní společ nost

obec

Sí dlo:

Hradi¹ tská 231

sidlo:

Masarykova 124

právnická o5oba

V|ěnoV - vodné ,

68761 Vlč nov

68706 Velehrad
ldentifikač ni č í slo:

00291536

ldentií ]kaění ěí sloI

00291561

statutá.ní orgán:

obecní za§|Upitelslvo

statutámi orgán:

obecní zastupitelstvo

právnická osoba

právnická osoba

obchodní společ nost
sí dlo:

obec zlechov - vodné
zlechov 540

obchodní 5poteěnost
Sí dlo

obec Č ástkov - vodné
U Kostela 86
68712 Č ástkov

68710 Zlé chov
ldentifikáč ní č í slo:

00291609

ldentifikač ní č í slo:

00360392

statutámí orgán:

obecni zastupitelstVo

statutámí orgán:

obecni zastupitelslvo

právnická osoba
obchodní společ nost

obec

sí dlo:

Medlovice 'I40

obchodní spoleěnost
sí dlo:

právnická osoba
-

N4edlovice

stoč né

obec Modrá

- Vodné , stoěné

Modrá 170
68706 Modrá

68741 [,4é dlovicé
ldentifikač ní č í slo:

00362174

ldentifikaění ěí slo:

00362344

statutámi orgán:

obecni zastUpitelstvo

slatutámi orgán:

obé cní zastupitelstvo

ob.hodní společ nost

obec sala¹

sí dlo:

sala¹ 85

obchodní společ nost
sí dlo:

právnická osoba

právnická osoba

68706

-

stoč né

obec Tu€
py

-

stoč né

Tuěapy 30
68709 Tuč apy

sala¹

ldentifikač ní č í slo:

00362411

ldentifikač ní č islo:

00362506

slatutámí orgán:

obecní zastupitelstvo

statutámí orgán;

obecní zasiupilelstVo

obec Břestek

obchodní společ nosl

právňická osoba

pfávnická osoba
obchodní společ nosl
sí dloI

Břestek

- vodné

,14

Sí dloi

obé c su¹ ice - stoč né
Su¹ ice 54
68704

obec su¹ jce

ldentifikaění č í sloI

68708 Břestek
00542253

ldentifikač ní č í slo:

0o542261

statutáfní orgán:

obecní zastupitelstvo

statutární orgánI

obecní zastupilelstvo

obchodní spoleěnost

obec ořechov

obchodní společ nost

Sí dlo:

ořechov 105
68737 ořechov

Sí dlo:

ldentifikač ní č isjo:

00542300

ldentií jkač ni č í slo:

00542318

Statutární orgán:

obecní zastupjtelstvo

statutárni orgán:

obecni za5tupitelstvo

právnická osoba

právnická osoba

právnická osoba

stoč né

- vodné

obec Vá¾ any - vodné
vá¾ any 20
6a737 vá¾ any

právnická osoba

obchodní spoleěnost
sí dloI

obec pa¹ ovice - stoč né , vodné

obchodní společ nost

Hlavní 100
68756 Pá¹ ovice

Sí dlo:

ldentifikač ní č í slo:

o0542326

ldentifikaění č islo:

00542351

statutárni orgán:

obecni zastupitelstvo

statutámí orgáni

obecni zastupitelstvo

obchodni společ nost

obec Veletiny - stoč né

Sidlo:

Hlavní 218

obchodní společ nost
sí dlo:

obec ®í tková - vodné
zí lkouá 161
68774

staď Hrozenkov

plávnická osoba

právnická osoba

68733 Veletiny

obec Tupesy - vodné
Tupesy 135
68707 Tupesy

ldenlifikáč ní č í slo:

00542385

ldentifikač ní č í sloI

00542393

Statutámí orgán:

obecní zastupitelstvo

statutární orgán:

obecní zaslupitelstvo

pí ávnická osoba
obchodní spoleónost

llrTRADEX, a. s, - vodné , stoč né

právnická osoba
obchodní spolé č nost

l\,ilěslo

sí dloI

NiVnická 2293

sí dlo:

Náměstí Hrdanů 100
68603 staré Město

6880'l Město Uherský Brod
ldentifikač ní č islo:

statutámi orgán:

005453s2
Představenstvo a, s,

právnická osoba

staré N4ěsto - Vodné , stoč né

ldentifikač ni č í so:

00567884

statutárni olgán:

ZastupitelstVo města

Fyzická osoba
Jmé no a přú meni
obchodní společ nost

simona Malů ¹ ová
Robin a Simona Malů ¹ ovi - vodné

ldentifikač ní č islo:

01031982

obchodní společ nost
sí dlo:

Mě51o KUnovice - vodné , sloč né

ldentilikač ni č í slo:

00567892

statutámí orgáni

Zastupitelstvo

Fy¾ jcká osoba
Jmé no a pří jmeni
obchodní společ nost

¹ tefan a Jana cibulbvi

obchodní spoleěnosl

Sandomir Trade, s.r,o, - Vodné , stoč né

© teí ana Jana cibul'ovi - Vodné

sí dIo:

Jaurisova 515/4, Michle

ldentií lkač ní č islo:

01091967
ldentifikač ní č í slo:

01475339

Statutární orgán:

jednatel společ nosti

Náměstí svobody 361
68604 lvlěsto Kunovice

Adí esa tfualé ho pobytu: © umická 1446
68801 Uhé rský Bí od
1 3 19a2
Datum naaození :

města

právnická osoba

Adresa trvalé ho pobytu: ol¹ ava 221 3
6880'I Uherský Bí od
Datum narození :

,14000

Pí aha 4

1,9,1967

právnická osoba

Fyzická osoba
Jmé no a přijmeni
obchodní společ nost

Petr Dynka

obchodní společ nost

sadská s,r.o. - vodné , stoč né

Petr Dynka - Vodné

sí dIo:

Tří da Tomá¹ e Bati 3067

ldentifikač ní č í sIo:

02091974

76001 7|í ó

Adresa tdalé ho pobytu: Na Jordálce 479
68601 Uherské Hradi¹ lě, sady
Dalum narození :

ldentifikač ní č í sio:

02995735

statutámí orgán:

Jednatel

2,9,1974
právnická osoba

Fyzická osoba
Jmé no a přijmeni

Michal Dfábeč ek

obchodní spoleónost

obchodní společ nost

Micha' Drábeč ek - vodné

Sí dlo:

68603 Staré Měs1o

03021980
ldentifikač ní ěí sloi
Adresa 1Nalé ho pob},tu: Nádra¾ ní 2E6
15000 Praha
DátUm naaození :

Premium Development, s.r,o, - stoč né
svaloví tská 380

ldentifikač ni ěí slo:

03537579

statutární orgánI

Jednatel společ nosti - Jaroslav Barto¹

3,2,,l980

právnická osoba

právnická osoba
obchodní spoleěnost

MloN KoVos

sidlo:

cihelní 633

ro

- Vodné ,

stoč né

obchodní společ nost

ST development s,r,o, - vodné , stoěné
Hradi¹ ť ská 1955

Sí dlo:

68603 staré Město

68725 Hluk
ldentifikaěni ěí slo:

0358,I 91 8

ldentifikač ní č isloI

o3714675

statutámi oí gán:

jednatel společ nosti - Miroslav ondra

statutámí orgán:

Jednalel společ nosti

obchodní spoleónost

Borák Development, s,r,o, - Vodné , stoč né

Auto-cé ntrum t.lH s,r,o, - vodné

Sí dlo:

Nardenská 2282

právnjcká osoba
obchodní společ nosl
sí dlo:

právnická osoba

Popovice 79
68604 PopoVicé

6880,I Uherský Brod
ldentií ikač ni č í slo:

06508812

statutámí orgánI

Statutámí orgán:

Radek Č echmánek

Fyzická osoba
Vladimí r Zále¹ ák
Jmé no a pří jmení
obchodní společ nosl Vladimí r zále¹ ák - Vodné

Fyzická osoba
Jmé no a pří jmení

ldentifikač ní č islo:

04059212

Veronika Johaní ková
obchodní společ nost Veronika Johaní ková - Vodné

ldentifikaóní č í slo:10099794

ldé ntifikač ní óí slo:12051977

Adresa trualé ho pobytu: Bánov 342
68754 Bánov

Adresa tryalé ho pob}.tu: 1, Máje1686
68605 lvěsto Uherské Hradi¹ tě

Datum narození :

obchodní společ nost
sí dlo:

narozeni|

15,5,1956

Datum

UHs Jakos, a, s, - Vodné

Fyzická osoba
Jmé no a pří jmení

právnická osoba
Moravniky 1392
68601 Město Uherské Hradi¹ tě

ldentifikač ni č í slo:

1552E618

statutární orgán:

Představenslvo a, s.

Zdeněk Horehleď
obchodní společ nost Zdeněk Horehled', Radim Uherek - Vodné

ldentifikač ní č í slo:16051962
Adresa tNalé ho pob},tu: l/lařatice -V, Kuli¹ ka 1182
68605 Uherské Hradi¹ tě - Mařatice
Datum

právnická osoba

12.5.1977

naro¾ ení :

16,5,1962

Fyzická osoba

pří jmení

Zdeněk lví ěsí č ek

obchodní společ nost

Dekoí Buchlovice, spol, s r, o, - Vodné

Jmé no a

sí dloI

H.adi¹ ť ská 849

obchodní společ nost Zdeněk Měsí č ek,vodné

68708 Buchlovice
ldentií ikaění č í sIo;

16361261

statutárni orgán:

Jednatel lng, Libor Jordán

ldentifikáč ní č í slo:17021962
Adresa trualé ho pob}4u: Podboři 309
68604 Uherské Hradi¹ té - lvlikovice
DátUm narozeni:

17,2,1962

právnická osoba

Fyzická osoba
Jmé no a pří jmení
obchodní 5poleč nost

¹ těpán Prochovní k
© těpán Prochovní k - vodné

ldentifikaění ěí slo:

21 051

965

obchodní společ nost
Sí dlo:

Bydlení Na Záhonech, o, s, - stoěné , vodné
Pod Valy 351
68604 Měslo Kunovice

Adresa tryalé ho pobytu: Břestek 32
Datum

narození :
pří jmení

Jednatel

21,5,1965

Fyzjcká osoba

Jmé no a

22896325

ldentifikač ní č í slo:
stalutámí orgán:

68708 Břestek

Pé trTvrdoň

obchodní společ nost Petr Tvrdoň - Vodné , stoč né

Fyzická osoba
Miloslav Hanáč ek
Jmé no a pří jmení
obchodní spoleóno5t Miloslav Hanáč ek - vodné

ldentií ikač ní č í slo:
23071967

23au974
ldentifikač ní č í slo:

Adresa tfuálé ho pobytu: Podboří 310

Adresa trualé ho pobytu| ®elé znič ní94
68601 lvlěsto Uherské H.adi¹ tě - sady

68604 Uherské Hradi¹ tě - Mí kovice
DatUm naí ození :

narození :

23.7.1967

Datum

Jmé no a pří jmení

Jana sochorová

Fyzická osoba
Jmé no a pří jmení

obchodní spoleěnost

sochorová, Budař, lng.suchánek - vodné , stoč né

ldentifikač ní č í slo:

2310,I973

Fy¾ ická osoba

23.9,1974

Radek Doslálek
obchodní společ nost Radek a Julie Dostálkovi - vodné , stoč né
24021970
ldentifikač ní č í slo:

Adresa trualé ho pobytu| Za Humny 354
68601 lú ěsto Uherské Hradi¹ tě - Jaro¹ ov
Datum narození :
23.10.1s73
právnická osoba

Adresa trualé ho pobytu: Lesni 234
68604 Uherské Hradi¹ tě, Mí kovace

obchodní společ nost lncolo Property, s-í .o, - stoč né

Radim Uheí ek
Jmé no a pří 'mení
obchodní společ nost Radim Uherek, lng, Maí ljn Konig - stoč né

sí dlo|

Jaurisova 5,15/4, Michle
14000 Pfáhá 4

Datum

24.2.'1970

|dentifikač ní č í slo:25041971

ldentifikač ní óislo: 24756o0a
statutární orgáni Jednale|spoleěnosti

Adresa tryalé ho pobytui Kopánky 1498
68605 Uherské Hradi¹ tě
Datum

Fyzická osoba
Jmé no a pří jmení

naí o¾ ení :

Fyzická osoba

narození :

25.4.1971

Fyzická osoba
Jmóno a

Radim Uherek

obchodní společ nost Radim Uherek - vodné

pří jmeni

Ví tězslav © kubala

obchodní společ nost Ví tězslav© kubaí a,sloč né

ldenlií ikač ní č í slo:
25041971

ldentifikač ní č í slo]
25091979

Adresa tNalé ho pobytu: Kopánky 1498

Adresa tryalé ho pobytu: spojovací 242

68605 uherské Hradi¹ tě
Datum

narození :

6E734 N4ěsto Uherský Brod
Datum narození
právnická osoba

25.4.1971

Fyzická osoba
Jmé no a pří jmení
Robin [Ialů ¹
obchodní společ nost Robin MalŮ¹ - stoěné
ldentifikač ní č í slo:
25111979
Adresa 1ryalé ho pobylu: © umická 1446

obchodní společ nost
sidlo:

narození :

25.9,1979

RAcloLA JEHLlČ KA, s,r,o. - Vodné
Pod va|y 221
68801 Uherský Brod

68801 Uherský Brod
Datú m

:

ldentifikaěni ěí sloI

25532073

statutámí oí gán:

Jednatel

právnická osoba
obchodní společ nost

Domy

Sí dlo:

Havlič koýa 1221

25.11.1979

právnická osoba
obchodní společ nost Rec Group, s,r,o, - Vodné , stoěné
Sí dlo:
Bměnská 1372

Kasárna s,

r. o, - vodné

6860'l Uheí ské Hradi¹ tě

68603 Staré Měslo

ldenlifikač ní č í slo|
25548034
statutární orgán: jednate|společ nosti

ldentifikač ní č islo:

statutámí orgán:

Jednatel Dalibor Kaňovský

právnická osoba

právnická osoba
obchodní společ nost

sYNoT REAL ESTATE, a, s. - sloč né

Sidlo:

sokolovská 54'I

ldentifikač ni ěí slo:

26221276

ldentif]kaění ěisloI

2626371a

statutámí orgán:

Představenstvo a. s,

statutámí orgán:

Jednatel lng, Lubomí r © losar

sluneč ní teEsy, s.r,o, - Vodné
68603 staré Město

Robert Bumbálek
Jmé no a přijmení
obchodní společ nosl Robert Bumbálek - vodné , stoč né
ldentifikaění č í slo] 29071970

2a273249
Jednatel společ nosti

Adresa tfualé ho pobytu: Lopaty 336
68604 Město Uherské Hradi¹ tě - Mí kovice

obchodní společ nost
sí dlo:

právnická osobá

ldentifikaění č í slo:

statutámi orgán:

o, - vodné

Fyzická osoba
Hradi¹ ť ská 1955

Datumnarození :
pí ávnjcká osoba
obchodní společ nost
sí dlo:

s.

Na Drahách 881
68604 Kunovice

18000 N/ěsto Praha 8 - Libeň

obchodní společ nost
sidlo:

TUFÍ R, spol.

29.7.1970

právnjcká osoba

TRAD|X Realiza@, s. r, o. - Vodné , stoč né

obchodní společ nost Tc staré Město, s.r,o, - Vodné

Hu¹ těnovská 2004

sí dlo]

sala¹ ská 2182
68603 Město staré [iěsto

68603 staré Město

ldentifikač ní č islo:29197121
Jednátel
orgáni

ldentiflkač ní č í slo:

29188253

statutární orgán:

Jednatel Jiří Křen

Statutární

právnická osoba
obchodní společ nost

Hamiante team, a, s. - vodné

Fy¾ ická osoba
Jmé no a pří jmé ní Darina solařová
obchodní společ nost Darina a Ladis|av solařovi - stoč né

sí dlo:
ldentifikač ní č í slo:

statutámí oí gán:

Novoveská 20'I 1/15
70900 Město ostrava - Mariánské Hory

ldentifikač niěí sloi 30071985

29399572
Představenstvo a, s,

Adresa tŇalé ho pobytu: Vinohradská 376
68734 Uh, Brod 3 - Újezdec
Dalum

obchodní společ no5t
sí dlo:

narozeni:

30,7,1985

právnická osoba

právnická osoba

obchodní společ nost WEWE GRoUP, a, s. - vodné
olivová 2096/4

UHGAST a, s, - Vodné
smetanova 993/8a, Veveři
60200 Brno

sí dlo]

ldentifikaění č í slo:

469o1086

ldenlafikač ní ěí 5lo:48909432

statutární orgán:

lng, Pavel lMachálek

statutámí

právnická osoba
obchodni společ nost

Č sAD Uherské Hradi¹ tě, a.

Sí dlo:

Malinovské ho 874

1

orgán:

statutámí o.gánj

1

Představenstvo a, s,

právnická osoba
s, - Vodné

4944591o
Představenstvo a. s,

slovácké vodámy a kanalizace, a, s, - Vodné , stoč né

obchodní společ nost
sí dlo:

za ol¹ ávkou 290, Sady

ldentifikaění ěí slo:

49453866

statutámí oí gán:

Představenstvo a, s,

68601 Nrěsto Uherské Hradi¹ tě

686'I9 N/lěsto Uherské Hradi¹ tě
ldentifikač ní č í slo:

1000 lvlěsto Pr€
ha

plávnická osoba

právnická osoba
obchodní společ nost

LlNEA NlVNlcE, a. s. - stoč né

sí dlo:

U Dvora 190

obchodni společ nost
sí dlo:

FAVFX sro _Vodne
sk)zsk;221oli2a
13000 Práha 3, Vinohrady

68757 Nivnice
ldentifikač ní ěí slo:

49970666

Identifikač ní ěí slo:

49972367

statutámí o.gán:

Představenstvo á, s-

statutámí orgán:

Jednatel 5polé č nosti

právnická osoba
Pivovar t-Jherský Brod, a, s, - Vodné

obchodní společ nost

Neradice 369

Sí dlo:

6880,1 Uherský Brod
60742917

ldentií ikač ni č islo:
statutámi orgán:

Představé nstvo -předseda JUDr, Zdeněk Radil

4. lČ PE souvisejí cí s cenou dle povoleni k provozování
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KanaIizace obce Babice

č oV Babice
kanalizace obce Bilovice
pňvaděč Bí lovice
Vodovod Bí lovice, Vč elary

1

-49453866

kanalizace svk Bí lovice

1

-49453866

č ov Bí lovice

7 207
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č oV Hluk
vodovod Hluk
kanalizace obce Hu¹ těnovice
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49
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53a66-,I /2-49453E66
45-3/1 -49453866

Výtlak a svod Jalubí

vodovod Jalubí
kanalizace svk Jalubí
Kanalizace obce Kně¾ pole
Výtlak a svod Kně¾ pole
Vodovod Kně¾ pole
ú V Kně¾ pole
Vodovod Kostelany nad lvloravou
Přivaděč Kostelany/Moravou
Kanalizace sVK Kostelany nad Moravou
kanalizace města kunovicé
vodovod kunovice

uv ostro¾ ská Nová ves
kanalizace

svk

Č oV Uhe.ské

kunovice

Hradi¹ tě

pří vod do kunovic
kanalizace obce l/ledlovice
Výtlaky a pří tok Medlovice
vodovod lvledlovice
č s Medlovice
Výtlak do ir;střic
VodoVod Mi§lřice-Javolovec
kanalizace svk Mistřice
kanalizace obce Modrá

svod

Modrá

vodovod Modrá
kanalizace obce Nedachlebice

7 207 -7

02137 -0029

7 2o7 -7

02137 -494 53a66-1/1 -49453866

PřiVaděč Né dachIebice

o21 37 -49453a66-1/2-49453866
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vodovod ořechov
pří vod do ořechova

1 1
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Vodovod PopoVice
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Kanalizace obce Tuč apy
svod a výllak Tuč apy
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Vodovod Tupesy
Kanaiizace SVK Tupesy
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pří vaděč siaré Město
kanalizace svk uherské Hradi¹ tě
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Úpravna Vody Bojkovice

Kanalazace sVK Bojkovice

č oV Bojkovice
Pří Vod z prameni¹ tě Polana
Vodovod Bystřice pod Lopení kem
Byslřice pod Lopení kem gravitaění pramé ni¹ tě Polana
Bystřice pod Lopení kem gravitač ní p.ameni¹ tě Hrabů Vka

Kanalizace sVK Byslřice pod Lopení kem
Pří vod z prameni¹ tě do VDJ BzoVá
BojkoVice,vodovod B¾ ová
Bzová gravitač ní prameni¹ tě
kanalizace obce Dolní Němč í

č oV Dolní Němč í
Výtlač ný řad Dolni Něměí
Vodovod Dolní Němč í
Drslavice rozvodná vodovodní sí ť
kanalizace svk Drslavi@
Horni Němč í rozvodná vodovodni sí ť
plodlou¾ ení vodovodu Hradč ovice - Lhotka
vodovod Hradč ovice
PňVáděcí řad Veletiny - Hradč ovice
Bojkovice gravitač ní prameni¹ tě Komňa
Kanalizace sVK Korytná
kanalizace obcé Nezdenice
Přivod do VDJ Nezdenice
vodovod Nezdenice
vodovod Nivnice
kanalizace svk Nivnice
kánalizace obce pa¹ ovice
vodovod pa¹ ovice
kanalizace obce pití n
vodovod pití n
Pří Vod z p.ámeni¹ tě Pití n
Pití n gravitač ní a č erpané prameni¹ tě

vodovod prak¹ ice
přiváděcí řad do vDJ prak¹ ice
kanalizace svk pÉ k¹ ice
Výtlač ný řad do VDJ Rudice
Rudice rozvodná vodovodní sí t'
kanali¾ ace svk Rudice
Výtlač ný řad slavkov
slavkov rozvodná vodovodní sí ť
vodovod © umice
kanalizace svk © umice

1
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/ 1
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Vodovod Uherský Brod
Kanalizace SVK Uh,Brod

7 2oa-7 7 29a 4 - 4997 0666-3/

1

-49453866

sběrač LlNEA Nivnice

1

-49453866

1 / 1

-49453866

Kanalizace obce Veletiny
Pří vodný řad Vlč nov - VDJ Veletiny

7 29E-7 7

298 4 - 49 453866-

7 2oB-7 7 29a4 - 49

7 2oa-7 7 7 91 9

9- 49 453866-

208-7

77 9

7

2oa-7

7 7 9,1 9- 49 4

53866_

7208-783897_00291
7

/7-49453866

-o0 542385-3/

7

1

1

208-7 83a97 - 49

4

1

/2_49453866

53866-

1 / 1

7208-789836-00270381,3/1
7208-789836_49453866_1i
7 208-7 91
7

7 2oB-7 97
7

243 -oo5 4235

243 - 49

4

1

- 1

1

-494538s

vodovod vlč nov

-49453866

kanalizace ob€ záhorovice
vodovod záhofovice
¾ í tkovápřivaděč e a výtlač né řady

_49453866

l 2- 49

453a66

-49453866
53866_ 1 / 1 _49453866

208-7 97 243 -oo5 4235

Ve|etiny rozvodná vodovodní sí ť

-3l1_49453866

561

1

-2i

1

208 -7 97 243 - 494 53866-2/1 -49453866

®í tková roz¹ í řené gravitaění a ěerpané prameni¹ tě č , lV,

vodovod ®itková
®itkova gí avilaóni a č erpané prameni¹ té

