Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. …….
uzavřená dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., vodovodech a kanalizacích, v platném znění

I. Smluvní strany
Dodavatel:
Příjmení, jméno, titul

OBEC STARÉ MÍSTO

se sídlem:

STARÉ MÍSTO 70, 506 01 JIČÍN

zastoupená:

FRANTIŠKEM MÁSNICOU, starostou obce

IČO:

00578584

Zápis v OR:

----------------------------

Telefon

493 534 268 / 724 179 969

e-mail:

ou.staremisto@tiscali.cz

webové stránky:

www.staremisto.cz

ID datové schránky :

he8bz6b

Bankovní účet č.:

20036 – 1163529309/0800

zastupující vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace Obec Staré Místo
a

Odběratel - vlastník připojené nemovitosti
Příjmení, jméno, titul :
Datum narození / IČO :
Adresa:
Stát:
Obec a PSČ:
Ulice a č.p.:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Zasílací adresa: (liší-li se od sídla odběratele):
Příjmení, jméno, titul:
Stát:
Obec a PSČ:
Ulice a č.p.:

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při dodávce
vody a odvádění odpadních vod:
a) závazek dodavatele dodávat odběrateli vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu do připojené nemovitosti,
nebo připojeného pozemku a odvádět odběrateli odpadní vody do kanalizace.

b) závazek odběratele platit dodavateli za služby uvedené v bodu a) úplatu (vodné/stočné ) plus DPH v zákonné
výši, to vše za podmínek stanovených v této smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách, jež tvoří přílohu
č.1 této smlouvy.

III. Připojená nemovitost (odběrné místo)
Adresa odběrného místa: (dále jen OM) evidováno pod číslem:
Obec:

Staré Místo

Ulice a č.p.:
Počet trvale připojených osob (dle sdělení odběratele):
Číslo parcelní:
Katastrální území:
LV:
Popis nemovitosti:
Vlastníkem připojené nemovitosti/stavby je:
Vlastníkem pozemku pod připojenou nemovitostí je:
Vlastníkem vodovodní přípojky je :

IV. Dodávka vody a odvádění odpadních vod
Vodné:
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu do připojené
nemovitosti. Odběratel se zavazuje vodu z vodovodu odebírat a hradit dodavateli úplatu za dodávku pitné vody
(dále jen vodné) podle této smlouvy.
Množství dodávané vody bude zjišťováno:
Stanoveným měřidlem
Celkové množství dodávané vody:

Dle dimense namontovaného měřidla

Umístění měřidla:

Vodoměrná šachta

Typ vodoměru:

Domovní DN 20

Tlakové poměry v místě přípojky:

0,15 MPa – 0,65 MPa, v odůvodněných případech až
0,75 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží musí
být hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě
napojení vodovodní přípojky nejméně 0,25 MPa.
Jakost dodávané vody odpovídá požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákonu č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Hodnoty pitné vody v místě odběru:
Vápník :

95 – 105 mg/l

Hořčík :

15 – 25 mg/l

Dusičnany :

15 – 30 mg/l

PH :

7,2 – 8,5

Stočné:
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele odvádění odpadních vod kanalizací. Odběratelé se zavazují
vypouštět odpadní vody do kanalizace a hradit dodavateli úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen stočné)
podle této smlouvy.
Vlastníkem kanalizační přípojky je:
Odváděné množství bude stanoveno:
Maximální povolené množství odváděné odpadní vody: Dle dimenze přípojky
Limity znečištění odpadních vod vypouštěných odběratelem do kanalizace pro veřejnou potřebu musí odpovídat
platným obecně závazným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu dodavatele. Kanalizační řád je
uložen v sídle dodavatele a odběratel má právo do něj po předchozí žádosti nahlížet.

V. Stanovení ceny za vodné a stočné a způsob jejího vyhlášení
1. Cena za vodné a stočné je cenou věcně usměrňovanou dle ust. § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění. Dodavatel je povinen při stanovení ceny za vodné vycházet z obecně závazných platných
cenových předpisů.
2. Cena za vodné je vždy stanovena zpravidla na období jednoho roku dopředu. Cenu vodného zveřejňuje
dodavatel v ceníku uveřejněném na svých internetových stránkách www.staremisto.cz . V rubrice „Vodovod kanalizace“. Aktuální ceník vodného je odběrateli rovněž přístupný v sídle dodavatele.
3. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit cenu vodného v souladu s platnými cenovými předpisy. Změna
ceny musí být vždy zveřejněna způsobem podle předchozího odstavce alespoň patnáct (15) dnů před její
platností, a je závazná ode dne, který určí dodavatel v oznámení o její změně.

VI. Způsob fakturace a plateb
Způsob zjištění fakturovaného množství:

Odečtem vodoměru, nebo výpočtem dle směrných čísel roční
potřeby vody

Zúčtovací období:

2 x ročně

Zálohové platby:

Dle dohody

Způsob provádění plateb:

Na základě faktur vystavených dodavatelem, a to převodním
příkazem na číslo účtu dodavatele, nebo složenkou uvedeného
na faktuře

Způsob doručování faktur

Poštou na adresu vlastníka uvedeného v bodě I. této smlouvy,
případně E-mailem, je-li uveden, osobně v sídle

Počet dnů splatnosti:

14 dnů ode dne doručení faktury odběrateli

VII. Doba plnění
1. Tato smlouva je uzavřena od data podpisu smlouvy na dobu neurčitou
2. Platnost smlouvy skončí dohodou smluvních stran, výpovědí uplynutím výpovědní lhůty, nebo odstoupením
od smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu jednoho měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi.
3. Smluvní strany ujednávají, že dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ke dni, kdy bude na
odběratele prohlášen konkurz, nebo soudem povoleno oddlužení podle §253 odst. 2 zákona č. 182/2006Sb. o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v úplném znění.

VIII. Ostatní ujednání
1. Odběratel se zavazuje nejpozději do 15 dnů písemně nahlásit dodavateli všechny změny týkající se
technických, účetních, daňových, evidenčních, nebo majetkových a právních údajů uvedených ve smlouvě.
2. Do doby splnění povinností dle odst VIII bodu 1. se odběratel zavazuje hradit dodavateli za služby dle
předmětu smlouvy
3. V případě, že dojde k přerušení, nebo omezení dodávky vody z důvodu nezaplacené pohledávky, porušení
smlouvy, nebo z důvodu neexistence smlouvy, §9 odst 6 písm. b) až g), zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v úplném znění), hradí náklady s tím spojené odběratel dle smyslu §9 odst.
10 zák. č. 274/2001 Sb

IX. úrok z prodlení
1. Pro případné prodlení s úhradou plateb za vodné podle článku VI. této smlouvy má dodavatel právo účtovat
sjednaný úrok ve výši 0,05% za každý den prodlení z nezaplacené částky po lhůtě splatnosti.

X. Informace o shromažďování a zpracováním osobních údajů
1. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků ke smlouvě, kromě případů,
které jsou odsouhlaseny jednostranným právním aktem ze strany odběratele jako jsou změna způsoby platby,
změna způsobu zasílání faktur.
2. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi
odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran příslušnými ustanoveními
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích , vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
4. Tato smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
5. Každý z účastníků obdrží jeden originál vyhotovení smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že v případě reklamace se budou řídit reklamačním řádem dodavatele, který je
umístěn na internetových stránkách a sídle dodavatele.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné
vůle a na důkaz toho jí podepisují.

Dodavatel:
V Starém Místě, dne :

..............................................
Obec Staré Místo,
František Másnica, starosta obce

Odběratel:
V ...................................

dne ............................

..............................................

