Stavební bytové družstvo, Sladkovského 13, 280 60 Kolín IV
O b ě ž n í k č. 1/2002
----------------------------Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,
1) S dostatečným předstihem před shromážděním delegátů, které se bude konat 30.5.2002,
se na Vás obracím, abyste za vaši samosprávu zvážili možnost navrhnout a na členské
schůzi nechali schválit náhradní kandidáty do představenstva a kontrolní komise SBD
Kolín.
2) Na základě sdělení vodohospodářské společnosti VODOS s.r.o. Kolín, Vám podáváme
informaci o úpravě ceny vodného a stočného platné od 1.1.2002 pro Kolín, Štítary, Tři
Dvory, Červené Pečky a Plaňany.
Cena vodného, stočného je pro domácnosti a ostatní odběratelé již od minulého roku
stejná.
Vodné v Kč/m3
bez 5 % DPH
současná cena (platná od 1.4.1999)
17,80
cena platná od 1.1.2002
19,46

s DPH 5 %

Stočné v Kč/m3
bez 5 % DPH
l9,60
Současná cena (platná od 1.1.2000)
Cena platná od l.1.2002
l9,60

s DPH 5 %

20,43 Kč

20,58 Kč

Cena vodné, stočné s DPH – 4l,01 Kč/m3 (navýšení celkem o 1,74 Kč/m3).
Ke změně ceny vodného dochází zejména schválením nového zákona č. 254/2001 (vodní
zákon), který ukládá provozovateli vodovodu od l.l.2002 odvádět do státního rozpočtu
poplatky za skutečně odebrané množství podzemní vody. Sazba poplatku je stanovena na
2,- Kč/m3 s tím, že tato její maximální hodnota bude hrazena až od r. 2004.
V letošním roce bude úhrada činit 35 % a v roce 2003 70 % stanoveného poplatku za
skutečně odebrané množství podzemní vody.
Současně dochází k mírnému zvýšení ceny i v souvislosti s výrazným poklesem objemu
fakturované vody a zvýšením cen nákladů nutných na výrobu a rozvod pitné vody.
Provozovatel skupinového vodovodu, VODOS s.r.o., zvyšuje cenu vodného po téměř
třech letech o 9,3 % s tím, že od r.1996 do konce r.2001 došlo ke zvýšení této ceny
(průměrné) pouze o 14,4 % přesto, že nárůst inflace za tato období činil 32,9 %.
Cena stočného zůstává na stejné úrovni jako v r.2000 a v r.2001.
3) Firma Výtahy Pardubice, která provádí servisní činnost všech výtahů SBD Kolín
upozorňuje na to, že v některých domech jsou před strojovnami výtahů nebo přímo ve
strojovnách odloženy předměty, které tam nepatří a překáží a mohly by se stát příčinou
úrazu. Proto Vás žádáme, aby z důvodu přístupnosti a bezpečnosti práce byly tyto
odložené předměty v co nejkratším termínu odstraněny.
4) Inzerát: Vyměním družstevní byt 1+1 za družstevní byt větší. Tel.: 724857.
V Kolíně dne 15.1.2002
Petr K r č m á ř
předseda SBD Kolín

