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JAK UHRADIT VODNÉ A STOČNÉ? NOVĚ I NA TERNINÁLECH SAZKY
Platby za vodné a stočné (jak vyúčtování, tak platby zálohové) lze provádět:

a) Převodem z účtu. (Poplatek dle sazebníku banky odběratele. Většinou zdarma.)
b) Zálohové platby pomocí služby SIPO České pošty. (Poplatek dle sazebníku České pošty.)

c) Platba záloh a vyúčtování na terminálech Sazky. (Poplatek 20 Kč)
d) Složenkou na pobočkách České pošty. (Poplatek od 44 Kč)

e) V hotovosti nebo kartou na zákaznické přepážce Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (bez poplatku)

Nově pak lze hradit jak zálohové platby, tak vyúčtování na terminálech SAZKY. QR kód, který je potřeba pro platbu přes terminál 
SAZKY, nalezne zákazník na faktuře (vyúčtování) a na plánu záloh (zálohy), který je ke každé faktuře přikládán.

Libereckého kraje, Ministerstva životního prostředí či 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. 
Představení PRVK LK pro Frýdlantsko včetně posouzení 
SEA v rámci projednání provedli pracovníci společností 
Sweco Hydroprojekt a.s. a INTEGRA CONSULTING, s.r.o. 
Připomínky k  návrhu PRVK LK pro oblast Frýdlantsko 
bylo následně možné podávat až do 30. srpna 2021.

Dosud platný dokument PRVK LK jsme ale potřebovali 
upravit na projekty pouze v  části Frýdlantska. Návrh 
aktualizace PRVK LK pro Frýdlantsko je zpracován pro 
období do roku 2025, s výhledem do roku 2030. „Návrh, 
který se koncem srpna projednával, zpracovala v roce 
2016 společnost Sweco Hydroprojekt a.s. a zahrnoval 
všechna opatření proti možným dopadům rozšíření 
uhelného dolu Turów na polské straně,“ říká ředitel FVS 
a. s. Petr Olyšar a vysvětluje: „Dnes stále řešíme čtyři
opatření – prvním je rekonstrukce a navýšení kapacity
úpravny vody Frýdlant, druhým vodovodní přivaděč
Frýdlant–Dětřichov, třetím další přivaděč Frýdlant–
Bulovka. Posledním čtvrtým opatřením jsou opatření
na stávající síti včetně navýšení akumulace vody.“

Veřejného projednání se zúčastnili mimo Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s. zástupci Krajského úřadu 

vodovodů a kanalizací společnosti do roku 2030. 
Hospodaření společnosti a výroční zpráva za 
rok 2020 byly ověřeny auditorskou společností 
O-Consult, s.r.o. bez připomínek.
Pro zájemce je výroční zpráva za rok 2020 k dispozici
ke stažení na naší webové prezentaci:
https://www.fvs.cz/vyrocni-zprava.html

Koncem června letošního roku se konalo na 
Frýdlantské radnici pravidelné zasedání Valné 
hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 
Na svém zasedání valná hromada odsouhlasila 
hospodářský výsledek za rok 2020, který skončil 
v zisku 8 724 411 Kč. Byla schválena i výroční zpráva 
společnosti za uplynulý rok a Plán financování 

HOSPODAŘENÍ FVS V ROCE 2020 SKONČILO V ZISKU
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V úterý 24. srpna odpoledne se v sále restaurace Beseda konalo veřejné projednání návrhu PRVK LK pro Frýdlantsko. Co 
ona zkratka znamená? Jedná se o návrh aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro oblast 
Frýdlantska. Tento koncepční dokument slouží ke koordinaci a  přípravě záměrů týkajících se vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu, ale i související infrastruktury v daném území. Jednoduše by se dalo říci, že bez PRVKÚ nelze čerpat 
žádné dotace na plánované stavby a investice. V  rámci veřejného projednání byl řešen i vliv koncepce PRVK LK pro 
Frýdlantsko na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA).
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FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. HLEDÁ ZAMĚSTNANCE

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Soukupová, tel.: 482 312 122, soukupova@fvs.cz

Provozní montér vodovodů a kanalizací

Náplň práce:
• výstavba, oprava a údržba vodovodního a kanalizačního řadu a jejich příslušenství
• opravy a stavby vodovodních a kanalizačních přípojek
• řízení komunální techniky

Požadujeme:
• vyučen v oboru instalatér nebo dlouhodobá praxe v oboru 
• řidičské oprávnění skupiny B, C výhodou

Nabízíme:
• 25 dní dovolené 
• stravenkový paušál 
• příplatky na penzijní nebo životní pojištění 
• jednosměnný provoz, po zaučení pohotovost

Provozní elektrikář

Náplň práce:
• odborná práce, zajištění chodu vodohospodářské sítě
• podpora chodu vodohospodářského dispečinku
• elektroúdržba
• po zaučení pohotovost
Požadujeme:
• vyučen v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978Sb. §5. 
• řidičské oprávnění skupiny B, C výhodou

Nabízíme:
• 25 dní dovolené 
• stravenkový paušál 
• příplatky na penzijní nebo životní pojištění 
• jednosměnný provoz, po zaučení pohotovost

Frýdlant – přestavba odlehčovací komory
2021

nová odlehčovací komora OK2A
nové odlehčovací koryto 127 m
obnova kanalizace 71 m
4,8 mil. Kč bez DPH

V  přehledu rozsahu a ceny staveb uváděny pouze údaje za Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.
U společných akcí nejsou například uvedeny částky za obnovu komunikací, chodníků, dešťové kanalizace atd.

Bulovka, část Arnoltice – obnova vodovodu
2020 až 2021

obnovovaný vodovod 1 504 m
7,1 mil. Kč bez DPH

Frýdlant, ulice Kodešova – obnova vodovodu a kanalizace
2020 až 2022

společná akce s Libereckým krajem a Městem Frýdlant
obnovovaný vodovod 1 576 m
obnovovaná kanalizace 611 m
15,4 mil. Kč bez DPH

Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – obnova vodovodu a kanalizace
2021 až 2022

společná akce s Městem Nové Město pod Smrkem
obnovovaný vodovod 408 m
obnovovaná kanalizace 360 m
7,6 mil. Kč bez DPH
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KŘÍŽOVKA04

Termín pro doručení správných odpovědí je do 30. září 2021. Vyluštěnou tajenku zasílejte e-mailem na soutez@fvs.cz a nezapomeňte 
připojit své jméno a adresu, jinak budete z  losování o ceny vyloučeni. Tři vylosování ze správných odpovědí získají drobnou věcnou 
cenu.

Správné řešení tajenky z jarního čísla:  „Svoboda se nedá spoutat a ovládnout, je jako voda, která si vždycky najde cestu.“ Celkem 
nám dorazilo 61 odpovědí, z toho bylo 54 řešení správných. Z těch byli vylosováni tři výherci: Kateřina Čubanová, Hejnice, Roman Mlejnek, 
Frýdlant, Viktor Víšek, Frýdlant. Všem výhercům gratulujeme.




