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V listopadu proběhla kontrola hospodaření a činnosti města za první pololetí letošního roku. 

Auditoři z Krajského úřadu Karlovarského kraje nezjistili žádné podstatné chyby ani porušení 

zákonností. Hodnocení za část tohoto roku tedy skončilo bez závad. 
 

K poslednímu listopadovému dni skončila smlouva o zaměstnaneckém poměru na sezónní práce 

p. Evě Revajové z Toužimi, které i tímto děkuji za kvalitní spolupráci a zejména odvedenou práci pro 

město. I letos jsme dokázali zajistit a čerpat dotační mzdové prostředky od Úřadu práce Karlovy Vary 

na jednoho sezónního pracovníka. Tento pan P.B. nastoupil na počátku května. Od poloviny července až 

do konce smlouvy (31. října) se nacházel ve stavu práceneschopným.  
 

Na prosincovém jednání zastupitelstva města byly, mimo jiné, odsouhlaseny návrhy dvou 

nových dokumentů města. Konkrétně se jedná o „Pravidla poskytování dotací“ a „Pravidla pro 

oceňování životních událostí občanů“. I tyto záležitosti je nutné nějakým způsobem vymezit a stanovit 

jim určitý řád. Vše naleznete samozřejmě na našich internetových stránkách. 
 

V sobotu 17.12.2022 od 17,00 hodin zveme občany na Vánoční setkání, které se uskuteční na 

náměstí. Další informace viz plakát na dalších stranách tohoto periodika. 
 

 Na den 7. ledna od 14,00 hodin připravili místní farníci pro všechny „Tříkrálový koncert“ v 

kostele sv. Vavřince v Krásném Údolí. Vystoupí lidový sbor Cantus De Velas. Všichni jsou zvaní.  
 

Na úplný závěr tohoto článku mi dovolte poděkovat za vyjádřenou podporu, pomoc a zejména 

zvládnutí nás všech pokračování pandemie počátkem roku. V neposlední řadě děkuji za shovívavost a 

určitý nadhled k omezení činností a soukromého života v souvislosti s rekonstrukcí „Průtahu“. Všem 

přeji klidné a hezké vánoční svátky, úspěšný a co nejméně inflační rok 2023. Samozřejmostí je dobré 

zdraví spojené s co největší životní pohodou. 
 

                   Ing. Martin Frank 
                       starosta města 
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Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., 

Tisková zpráva – Vodné a stočné v roce 2023 
 

 

 

„V roce 2023 se vodné a stočné na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech 

zvýší v průměru o 15,77%. I přes tento nárůst, schválený zástupci členských obcí, však u nás cena vody 

i nadále zůstane pod celorepublikovým průměrem,“ uvedl Alexandr Žák, předseda sdružení obcí. 
 

Cena vody se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, 

druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního 

vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2023 celkem 92,73 Kč 

včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji využívaný vodoměr bude 2.430 Kč za rok.  

Po zprůměrování těchto dvou částí vychází cena za jeden kubík na 105,21 Kč včetně DPH, tedy  

o cca 14 Kč více než v předchozím roce. 
 

2022 2023 nárůst 

Středočeské vodárny, a.s. (Kladensko - Mělník) 115,40 139,90 21,23%

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 112,45 128,11 13,93%

Pražské vodárny a kanalizace, a.s. 108,13 128,13 18,50%

Vodárna Sokolovsko s.r.o. 104,59 119,02 13,80%

Vodárna Plzeň, a.s. 102,46 102,46 0,00%

CHEVAK Cheb, a.s. 97,53 115,54 18,47%

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 90,88 105,21 15,77%

Vodné a stočné    (ceny v Kč vč. Dph - 10%)

 
 


