SMLOUVA

Číslo odběru:

o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
1. Smluvní strany
1.1. Dodavatel:
zastoupený:
bankovní spojení:
kontakt:

Obec Božanov, Božanov 110,549 74 Božanov
Karlem Rejchrtem, starostou obce, IČ: 00272515, DIČ: CZ00272515,
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3366175319/0800,
Tel: 491 528 121, E-mail : podatelna@obecbozanov.cz

1.2. Odběratel:
________________________
datum narození:
____________
adresa pro zasílání faktur (pokud není shodná s adresou bydliště , sídla podnikání):
Tel.: +420 ____________ E-mail: __________________________ Číslo účtu: ____________/____
Kategorizace odběru - podle převažující činnosti:* domácnost, průmysl, zemědělství, ostatní
- vyjádřeno v %
_______ ________ ________ _______
2. Místo plnění, odběrné místo
Obec:
Božanov
Č.p./parc.č.:

/-

3.Předmět smlouvy
Předmět smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále jen smlouva) je úprava vztahů mezi dodavatelem a
odběratelem při dodávkách vody a odvádění odpadních. Vod. Součástí této smlouvy jsou „Obchodní podmínky pro
dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“. Ve věcech neupravených touto smlouvou se práva a
povinnosti řídí zákonem č. 274/2001 Sb. A vyhláškou č.428/2001Sb.

3.1. Množství dodávané vody a odvádění odpadních vod
3.1.1. voda dodávaná:
vodovodní přípojkou o profilu 1“, v množství maximálně dle kapacity vodoměru: 2,5 m3/hod.
Způsob zjišťování množství dodávané vody:

b) podle směrných čísel roční potřeby vody (příloha A),
3.1.2. odvádění odpadních vod:
kanalizační přípojkou o profilu 150
a) odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem
b) odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu: zdroj m3/rok
c) není měřeno množství vypouštěné ani dodané vody (vč. měření vody z jiného zdroje než vodovodu) určí
se množství vypouštěné vody do kanalizace podle směrných čísel roční potřeby vody (příloha A)
d) v paušálně smluvně stanoveném množství ____m3 / rok .
Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky dálnic, silnic, místních komunikací a
účelových komunikací veřejně přístupných, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na
domácnosti.
Odběratel, který užívá vodu z vlastní studně a je napojen na kanalizaci, je povinen platit stočné ve výši měřeného
odběru z této studně nebo dohodnutým paušálem. Při nesplnění této povinnosti je dodavatel oprávněn vyúčtovat stočné
zpětně. Je-li na vlastním zdroji vody osazen vodoměr, odpovídá za něj odběratel dle zákona č.505/1990Sb.v
platném znění a je povinen předkládat dodavateli kopii protokolu o přezkoušení. Veškeré závady na tomto
vodoměru je odběratel povinen neprodleně nahlásit dodavateli. Pokud odběratel nenahlásí závadu řádně a včas,
nebo nepředloží-li protokol o přezkoušení, je dodavatel oprávněn účtovat stočné v plné výši. V případě
pochybností Dodavatele v otázce správnosti měření vodoměru, je povinen jej nechat Odběratel na své náklady
přezkoušet. Odběratel tímto výslovně souhlasí s tím, aby osoba pověřená Dodavatelem zkontrolovala způsob
napojení vlastního zdroje, a souhlasí tedy s tím, aby tato osoba provedla kontrolu přímo předmětných
nemovitostech. V případě využití vlastního zdroje vody je Odběratel povinen technicky zajistit, aby nemohlo
dojít k mísení s vodou ve vodovodním řadu.

3.1.3. Jakost vody a limity znečištění odpadních vod
- jakost dodávané vody dle vyhlášky č.252/2004 Sb.
- koncentrační a bilanční znečištění,teplota odpadní vody - dle kanalizačního řádu
- dle vodohospodářského rozhodnutí

4. Zvláštní ujednání:
4.1. Stanovení ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlášení
Cena vodného a stočného je zpravidla stanovena na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku, který
je k dispozici v sídle dodavatele. Cena je stanovována a schvalována zastupitelstvem obce Božanov. V případě změny
ceny vodného a stočného bude nová cena zveřejněna vyvěšením na informační tabuli obecního úřadu v Božanově.
Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet stavu měřidla, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na
základě technického propočtu odebraného množství vody.

Pro rok 2017 je dvousložková cena stočného 21,85 Kč/m3 a 405,95 Kč/rok (vč. DPH) a vodného 22,14
Kč/m3 a 400,20- Kč/rok (vč. DPH)
4.1.2. Způsob fakturace a plateb
Platby budou prováděny:
na základě předpisu čtvrtletních záloh, vyúčtování bude provedeno jednou ročně dle příslušného odečtového cyklu.
Záloha je stanovena výpočtem jako poměrná část (1/4) celkového odběru za uplynulé období v přepočtu na platnou
cenu vodného, stočného a je hrazena bezhotovostním převodem z účtu odběratele, případně v hotovosti v pokladně
dodavatele.

5. Smluvní pokuta
Pro případ porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany pokuty, které jsou specifikovány v „Obchodních
podmínkách“.

6. Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva je uzavřena: na dobu neurčitou s účinností od:

______________

7. Změny a ukončení smluvního vztahu
Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit všechny změny a prokázat změny v osobě odběratele – a to předáním
návrhu na vklad převodu vlastnictví do katastru nemovitostí. Do této doby je odběratel povinen uhradit vodné, stočné.
Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran, uplynutím výpovědní lhůty nebo
odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od prvého dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi.

8. Závěrečná ustanovení
Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho
osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat tyto údaje v rozsahu nutném pro tuto
smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy. Dále i k vedení agendy o
dodávkách vod a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti smlouvy
a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu smluvního
vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.
V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi
odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu; odběratel obdrží jedno vyhotovení, druhé dodavatel.
Tato smlouva v plném rozsahu ruší předchozí smlouvy. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh
důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.

8.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

příloha A

V Božanově dne: ______________
___________________________
vlastník nemovitosti

___________________________
dodavatel

___________________________
odběratel

