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Táborská cena tepla pro rok 2023 zůstane i nadále příznivá
Množí se nám dotazy (ve světle
katastrofických článků v novinách
týkajících se až více než 100procentního zdražení tepla v některých městech) na táborskou cenu
pro rok 2023. Rád bych naše
koncové odběratele uklidnil, neboť v Táboře se žádný (alespoň
podle známých skutečností v době
psaní tohoto článku) katastrofický scénář typu ceny tepla ve výši
2 500 Kč za GJ dít nebude. Cena
tepla zůstane dále příznivá, a byť
musíme zdražit, nejedná se o žádný dramatický vývoj vzhledem
k současné době.
V nedávných „Radničních minutách“ (září 2022) jsem hovořil
o tom, že i když k určitému zdražení dojde, zaplatí naši odběratelé
díky tehdy platnému příspěvku
na vytápění bytů (podle nařízení
vlády č.263/2022 Sb.) v roce 2023
za teplo méně než v roce letošním.
Toto nyní už bohužel neplatí. Po

volbách vláda prostřednictvím
ministra průmyslu pana Síkely
upravila, tzv. „úsporný tarif“, a to
tak, že ho pro příští rok zrušila.
Tím zrušila i příspěvek na vytápění bytů, který se měl v příštím roce
vyplácet.
Kalkulace ceny tepla pro příští
rok probíhá průběžně. Neustále
provádíme korekce ceny nákladů
podle vývoje a předpokládaného
nárůstu všech vstupů. Pro společnost BYTES pravděpodobně bude
platit „zastropování“ ceny plynu.
Zastropování ceny elektrické
energie platit nebude, protože je
předpoklad, že město Tábor, a tím
i BYTES, bude mít cenu elektrické energie pro rok 2023 nižší, než
je stanovený vládní strop. Dále
předpokládáme navýšení všech
vstupů (některé již máme potvrzeny od našich dodavatelů), jako
jsou ceny materiálů a jednotlivých
komponent, servisní a údržbové

práce uskutečňované dodavatelským způsobem, mzdové náklady
a podobně. Navýšení ceny nakoupené tepelné energie od společnosti C-Energy Planá s.r.o (podle
jednání bude v souladu s platnou
smlouvou – tedy příznivé) bude
vykryto snížením ztrát v rozvodech
po uskutečněné konverzi.
Zatím se, i z důvodu nejasností a konečného upřesnění nárůstu
výše popsaných položek, pohybujeme v navýšení ceny tepla pro rok
2023 v rozmezí od 7 % do 10 %
včetně DPH. To znamená mezi
50–70 Kč na 1 GJ. Běžný 3+1 byt
spotřebuje za rok cca 27 GJ tepla (včetně tepla pro ohřev teplé
vody), to znamená, že náklady pro
rok 2023 by se měly „běžné“ rodině zvýšit o 1 350–1 890 Kč neboli
o 112–157 Kč za měsíc. Zdražení
by tak mělo být menší než zdražení jiných nákladových položek
jednotlivých domácností. Zde se

ještě jednou vrátím k příspěvku na
vytápění bytu, který MĚL být vyplácen paušálně ve výši 4 500 Kč
na byt. Pro přehlednost a možnost
srovnání chceme uvést cenu za
kWh u jednotlivých typů energií. Cena za teplo (na radiátoru)
2,77 Kč za kWh, cena plynu (po
zastropování) 3,42 za kWh, cena
elektrické energie (prostředek po
zastropování) 8 Kč za kWh. Ceny
jsou včetně DPH, u plynu a elektrické energie není počítáno s dalšími náklady na provoz plynového
a elektrického kotle a s investicí do
samotného zařízení.
Tento článek pracuje s daty
k 10. říjnu 2022. Pokud dojde
k pozdější korekci nebo úpravě
pravidel, ať už směrem nahoru,
nebo dolů, bude to mít samozřejmě
dopad i na výslednou cenu tepla.
Proto je nyní předpokládaná cena
tepla pro rok 2023 bez záruky.

Ondřej Semerák, jednatel BYTES Tábor

Město nabízí brigády při zimní údržbě
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás vyzvat k zapojení se
do zimní údržby našeho města.
Nabízíme možnost přivýdělku
při odstraňování sněhu z vybraných chodníků ve městě. Zájemci
se mohou přihlásit na tel. čísle:
381 201 250 (Technické služby
Tábor). Následně bude uzavřena
smlouva a přidělen úsek čištění. Mzda je koncipována tak, že
brigádník má měsíčně nárok na
1 000 Kč za tzv. sněhovou pohotovost, tato částka bude fixní
a bude vyplácena i v případě, že
sníh nebude padat. Další složkou
mzdy bude platba 140 Kč za 1 hodinu práce na přiděleném úseku
chodníku. Brigádník bude mít na
starosti úsek v délce cca 400 m,
šíři 1,5 m a bude pravidelně kontrolován dispečerem. Nástup do
práce bude záviset na průběhu
počasí, pokud začne padat sníh
a sněhová pokrývka dosáhne výšky cca 3 cm, nastoupí na daný
úsek. Pokud na svěřený úsek
nenastoupí, přijde o 1 000 Kč za
sněhovou pohotovost.
Sněhová pohotovost trvá od
15. listopadu do 31. března následujícího roku, přičemž v termínu

od 1. února do 31. března může
být nahrazena tzv. zametacím
dnem.
Pro úplnost uvádíme, že zájemcům o brigádu TST poskytnou potřebné nářadí.
Úseky chodníků, kterých se
tento typ zimní údržby týká, jsou
v ulicích: Vančurova, Jiráskova,
Tomkova, Dobrovského,
Roháčova, Kollárova,
Kamarýtova, Erbenova,
Nerudova, Jeronýmova,
Šafaříkova, Valdenská,
Havlíčkova, Fügnerova, Tyršova,
Farského, schody Bydlinského
– Na Bydžově, části ulice
Smetanovy a rampy a schody na
náměstí T. G. Masaryka.

František Kalina, Odbor dopravy
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