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Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje 

dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání 

informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Radek Banga, zpěvák 

Valná hromada Svazu vodovodů a kanaliza-
cí Jihlavsko schválila ceny vodného a stočného 
pro rok 2012.

Cena vodného byla zvýšena na 45,35 Kč 
včetně DPH na 1 m3 a cena stočného na 
30,70 Kč včetně DPH.

Cena vodného včetně DPH se tedy upravuje 
o 4,85 Kč, stočného o 3,29 Kč a včetně DPH 
činí celkem 76,05 Kč.

Ve zdůvodnění se uvádí:
Starostové měst a obcí sdružených ve Svazu si 

uvědomují, že cena vodného a stočného musí 
pokrýt veškeré náklady spojené s vlastním pro-
vozem, údržbou a opravami zařízení a ještě je 
potřeba vytvářet prostředky k obnově a další-
mu rozvoji vodovodů a kanalizací. Hlavním po-
žadavkem Svazu při jednáních tak bylo výraz-
né zvýšení nájemného na úkor nákladů, zisku 
a mezd provozovatele tak, aby dopad do ceny 
vodného a stočného byl minimální. 

Při jednáních byla brána v úvahu současná 
ekonomická situace s předpokládanou nízkou 
infl ací a další předpokládané výrazné snížení 
odběru pitné vody, ke kterému dochází v dů-
sledku celkové hospodářské krize a z důvodu 
radikálního snížení odběru vody u jednoho z 
velkých odběratelů. Už jen toto snížení odběru 

pitné vody představuje snížení výkonů provo-
zovatele ve výši několika milionů, což by samo 
o sobě znamenalo nárůst ceny o několik procent. 
Dále i přes předpokládanou nižší míru infl ace v 
roce 2012 dochází k významnému nárůstu cen 
některých vstupů, zejména v oblasti odvádění 
a čištění odpadních vod, ale i v oblasti výroby a 
dodávky pitné vody. Nejvýznamnější nárůst ná-
kladů se očekává u elektrické energie, a to o 5 %, 
nárůst ceny za odběr surové vody z Povodí Mo-
ravy činí 7,5 % a z Povodí Vltavy 7,9 %.

Výsledkem jednání je snížení režijních i pro-
vozních nákladů, nízká míra zisku provozovatele 
a minimální nárůst mezd zaměstnanců provo-
zovatele. Svazu se podařilo dojednat navýšení 
nájemného na celkem 64.000 tis. Kč a společně 
s částkou na opravy a údržbu infrastrukturního 
majetku je municipální přínos provozovatele pro 
Svaz v roce 2012 celkem 81.812 tis. Kč. Úprava 
ceny vodného a stočného činí 8 % bez DPH.

V roce 2012 bude Svaz pro 34 členských měst 
a obcí spravovat vodohospodářský majetek, je-
hož účetní hodnota je cca 2,5 miliardy korun. 
Jedná se především o 20 úpraven vod, 10 čistí-
ren odpadních vod, cca 505 km vodovodních 
sítí, 270 km kanalizačních sítí, vodojemy, čer-
pací stanice a další zařízení sloužící k výrobě 
a dodávce pitné vody a následně k odvádění a 
čištění odpadních vod.  -lm-

Vodné i stočné v Jihlavě vzroste

Počínaje rokem 2012 nastává změna pro všechny 
původce odpadů, kteří v roce 2011 nakládali s ví-
ce než 100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních 
odpadů. Tato změna spočívá v povinnosti ohlašo-
vat  výhradně prostřednictvím Integrovaného sys-
tému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a 
to elektronicky podle datového standardu podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

K tomuto tématu pořádá Krajský úřad Kraje Vy-
sočina pro ohlašovatele podle zákona o odpadech 
bezplatný seminář, jehož obsahem bude prezenta-
ce systému ISPOP, prezentace postupu ohlašování 
v ISPOP, včetně praktických ukázek práce v apli-
kaci.  Školení se uskuteční 9. ledna 2012 od 10.00 
do 13.00 hodin v sídle Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina, budova B, Kongresový sál. Z důvodu ome-
zené kapacity sálu je nutná registrace účastníků na 
tel. 564 602 521 nebo hruzova.s@kr-vysocina.cz.

Elektronický formulář pro vyplnění hlášení v da-
tovém standardu je přístupný na adrese www.ini-
soft .cz.

 (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

Podnikatelé, pozor! 
Změna v ohlašování 
produkce odpadů!


