
 

 

 

 

VODOVOD  POMORAVÍ, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané 

                          

IČ:  47921129                                                                                        tel.: 582 373 332 

DIČ: CZ47921129                                                                                 Datová schránka:   2k9ev87 

Bankovní spojení: FIO banka Prostějov 2301145632/2010                  E–mail: vodovod@volny.cz 

 

                          Ceník vodného na r. 2019  

                                               (pro obec Police) 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), ve znění pozdějších předpisů, 

platným Cenovým věstníkem MF ČR a na základě cenové kalkulace provozovatele, schválila dne 

18.12.2018, 44.Valná hromada Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, jakožto nejvyšší orgán majitele 

vodovodu, ceny vodného za dodávku pitné vody koncovým odběratelům v roce 2019. V obci Police 

byla cena vodného  stanovena jako dvousložková,  a to následovně : 

 

 

 

 

 

 

Tento ceník nabývá účinnosti od 1.1.2019.  

Sazba DPH ve výši 15% je již zahrnuta do ceny vodného. 

 

Provozovatelem vodárenského systému Vodovodu Pomoraví na Šumpersku je odborně akreditovaná firma  
„N-systémy s.r.o“, s provozovnou v Dubicku, PSČ 789 72, Benedova 18, (za budovou OÚ v Dubicku). 
 

Kontakt pro administrativní záležitosti: mob: 777 666 790 Ing. Radomír Pech, 773 670 455 Jiří Němec 
e-mail:  pech@nsystemy.cz;    nemec@nsystemy.cz  

Doklady a formuláře ke stažení jsou na internetové adrese: http: //www.nsystemy.cz 

 

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípojkách hlaste na  pohotovostní telefonní 

linku  773  670 455  - Jiří Němec (technik),  příp. 777 666 790  - Ing. Radomír Pech (vedoucí kanceláře) 
 

Odečty vodoměrů budou prováděny provozovatelem 2x ročně, podle stanoveného harmonogramu a 

následně fakturovány vlastníkem vodovodu, tedy Vodovodem Pomoraví, svazkem obcí, svým jménem 

na svůj účet. Pro úhradu budou k fakturám přiloženy složenky. 

Vodovod Pomoraví, svazek obcí, je plátcem DPH. 

 

 

V Kostelci na Hané 19.12.2018                                                 Ing. Michal Tichý  v.r.   

       předseda představenstva svazku 

 

SKP Popis  Měrná jednotka Cena bez DPH Cena vč15%DPH 
 

 

      

41.00.11. 
voda pitná dodávaná koncovým 

odběratelům 

   

 

vodné pro 

obyvatelstvo  
(fyzické osoby) 

pevná složka ceny 1 rok 
 

165,20 Kč 190,00 Kč 

 

  
pohyblivá složka 

ceny 
m3 

 

  24,24 Kč 27,88 Kč 
 

       

 
Vodné pro 

právnické osoby 
pevná složka ceny 1 rok 

 

165,20 Kč 
      

      190,00 Kč 

 

  
pohyblivá složka 

ceny 
m3 

 

  24,24 Kč         27,88 Kč 
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