CENA VODNÉHO
Vážení občané, rád bych Vás touto cestou informoval o všeobecně nepopulární
záležitosti, kterou je stanovení ceny, respektive zdražení ceny vodného na příští
roky.
Jak dobře víte, cena vody vzrostla v Libňatově už pro rok 2020 na hodnotu
25 Kč za každý odebraný m3. Bohužel od roku 2021 dojde k dalšímu zdražení, a
to na částku 30 Kč za m3. Tuto cenu stanovilo na svém zasedání 1. prosince
2020 zastupitelstvo obce Libňatov. Cena by měla zůstat na delší čas opět
zafixovaná a zastupitelstvo se shodlo, že v nejbližší době by se tato cena již
neměla měnit.

Důvody ke zdražení vodného jsou bohužel zcela jasné:
Vodovodní řad v Libňatově lidé vybudovali v 90. letech, ale v některých částech
obce i mnohem dříve. Tento řad potřebuje stále více oprav a modernizací, aby
nedocházelo k únikům vody, ale i k tomu, aby byla zajištěna bezproblémová
dodávka do domácnosti, včetně zajištění kvality pitné vody. Další nutností je
zajištění požární bezpečnosti (vodovodní řad je součástí požárního řádu obce).
Věřte, prosím, že skutečná cena vody se v Libňatově i Svobodném (i přes
nezapočítávání současných investic do majetku – opravy, výměny vodoměrů
atd.) pohybuje na čísle přesahující těchto 30 Kč/m3. Reálná cena vody například
za rok 2019 byla 32,30 Kč/m3, po letošním roce to pravděpodobně bude
bohužel ještě více.
To vše lajcky řečeno znamená, že obec na každý kubík, který odebereme, stále
bude doplácet i nadále. Tím jsou reflektovány možné drobné úniky z řadu apod.

Cena vodného se v Libňatově rámcově skládá ze tří hlavních složek:
1. Nákup vody
Obec Libňatov vodu odebírá od obce Maršov u Úpice. Sem je přivedena voda
z pramene v Hajnici. Obec vodu od Maršova u Úpice nakupuje.

2. Provoz vodovodu
Další nemalou položkou je cena za provoz. Obec ze zákona pravidelně zajišťuje
kontrolu kvality vody, na což (a také na mnoho dalších věcí) má smluvního
partnera, kterým je společnost Vodohospodářské služby RT, s.r.o. z Horního
Lánova. Tato společnost nám zajišťuje provoz vodovodu a zákonné požadavky,
které jsou s administrací a provozem vodovodu spojené. Také připravuje
vyjádření k plánovaným stavbám, novým přípojkám, ale v současné době
například připravuje podklady i pro vyjádření související s připravovanou
rekonstrukcí vozovky hlavní silnice apod.

3. Náklady na modernizace a opravy
Třetí složkou jsou již zmíněné náklady na modernizace a opravy.

Jak uvidíte níže, obec lidem na odebranou vodu doplatila od roku 2008 zhruba
2 miliony korun, přičemž pouze cca 0,5 milionu korun z této částky tvořily
náklady na opravy. Cílem je tuto částku nenavyšovat a minimalizovat doplatky
obce na odebranou vodu, kterou používáme k běžné spotřebě, ale například
čím dál častěji také k napouštění bazénů, mytí aut, kol, zalévání apod.
Věřte, že náklady na modernizaci a opravy vodovodního řadu a jeho rozšiřování
ponese obec vždy sama, případně s dalšími subjekty státní správy, které by
dotací případně přispěly na tyto opravy a modernizace. V případě, že bychom
náklady na modernizace chtěli promítat také do reálné ceny, dostali bychom se
s cenou ještě do zcela jiných rovin, což není záměrem.

Věřím, že důvody k úpravě ceny vodného Vám budou díky tomuto vysvětlení
trochu bližší. Chápu, že zvyšování cen nebylo, není a nikdy nebude populární
záležitostí. Bohužel dlouhodobé doplácení v podstatné výši na cenu vodného
není možné dál prodlužovat, zákon dokonce takový postup zcela vylučuje.
Libňatov čekají bez ohledu na cenu za odebrané množství poměrně zásadní
investice do vodovodního řadu. Cíl těchto investic je přitom jediný – zajištění
dodávky kvalitní pitné vody do domácností.

Níže přikládám tabulku, z níž každý může vyčíst doplatky obce na odebranou
vodu nás všech. Z tabulky je přitom zřejmé, že příjmy (tvořené platbami občanů
za množství odebrané vody) ani v jednom ze sledovaných let ani náznakem
nedokázaly pokrýt výdaje.
Věřím proto, že mnoho z Vás i přes pachuť zdražování dokáže pochopit
pohnutky, které zastupitelstvo obce vedly k dalšímu zdražování ceny vodného.

Ještě bych Vám rád připomenul systém výběru plateb:
Také v roce 2021 bude fyzický odečet ze strany obce probíhat v měsíci srpnu,
přičemž při tomto odečtu bude kontrolován také fyzický stav vodoměrů.
V lednu a únoru si můžete ale zaplatit tzv. zálohu na obecním úřadě, přičemž je
nutné doložit fotografii aktuální stavu vodoměru.
Cena vody se při řádném odečtu v srpnu 2021 bude skládat opět poměrem cen:
4 měsíce se budou počítat za 25 Kč/m3
8 měsíců se bude počítat za 30 Kč/m3

Děkuji za Vaše pochopení.
Jaroslav Pich, starosta

VODNÉ + SLUŽBY
Rok

Cena vodného

Příjmy

Výdaje

Doplatek

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10 Kč
14 Kč
14 Kč
18 Kč
18 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč

92 264
95 256
110 221
117 422
129 052
160 730
203 410
203 820
192 020

243 044
202 046
165 419
388 290
204 536
356 889
348 665
276 470
492 819

150 780
106 790
55 198
270 868
75 484
196 159
145 255
72 650
300 799

2017
2018
2019
2020
2021
Celkem

20 Kč
20 Kč
20 Kč
25 Kč

250 810
226 438
204 660
269 383

390 735
306 505
378 787
489 081

139 925
80 067
174 127
219 698

Z toho opravy

183 632 oprava Libňatov

47 277 oprava vodojem Svobodné
117 939 oprava Svobodné
36 525 oprava Svobodné

150 000 stav k 27. 11. 2020

2 255 486 Kč 4 243 286 Kč 1 987 800 Kč

535 373 Kč

CELKOVÝ DOPLATEK OBCE
NA VODNÉ OBČANŮM
V LETECH 2008 - 2020

1 987 800 Kč
= 152 908 Kč za 1 rok (průměr)

