ďžéé

Svazek obcí Čistá odra
Se sídlem: Náměstí 3,73911 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 75063310

s M L o UvA
o umístění zaÍízenítlakové
kanalizace a odvádění odpadníchvod č.
uzavŤená podle zákona č,, 27412001 Sb., o vodovodech a kana|izacích pro veřejnou potřebu a o změné
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon) ajeho prováděcí vyhlášky č.4281200I Sb., ve
znění pozděj šíchpředpi sů (dále j en vyhláška).

I. Smluvní stranv
Dodavatel
Svazek obcí čistá odra
Se sídlem: Náměstí 3.73911 Frvdlant nad Ostravicí
IČ: 75063310

Bankovní spojení : č.ú.:35-635475028710100, vedený u Komerění banky Frýdek-Místek
.... na zák|adě udělené plné moci ze dne
iícíve věcech smluvních:
odběratel - Příjmení a jméno' bydliště:
adresa pro zasílání písemností:

Místo plnění. adresa:

il.

Předmět smlouw: Předmětem smlouvy je závazek dodavatele odvádět odpadní vody kana|izací
z nemovitosti ve vlastnictví odběratele uvedené v č1. I. jako místo plnění a závazek odběratele umoŽnit
dodavateli instalaci zaÍízenítlakové kana|izace, a to jímky včetně čerpacího zatízení a ovládacího zaŤízenía
vytlačnéhoodbočnéhořadu, na pozemku parc.č...... v k.ú.
..., umožnit
o obec
dodavateli přístup kzaŤízenítlakové kana|izace za úěe|em provádění kontrol, udržby, výměny či odebraní
zaŤizeni, připojit nátok z odkanalizovaného objektu do ěerpací jí'oky nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o
zprovoznění stoky a možnosti propojení gravitačníhonátoku z odkana|izovaného objektu do čerpacíjímky s
ohledem na místní klimatické podmínky azap|atitzaoďvádění odpadních vod sjednanou cenu.
Smluvní strany se dohodly, Že plnění závazki plynoucích z této smlouly se řídí''Podmínkami odvádění
odpadních vod'' dodavatele (dále jen obchodní podmínky), které jsou nedílnou součástítéto smlouvy.

III. Plnění třetí osobou: Jestliže se smluvní strany dohodly, že ťaktury za stočnébudou hrazeny třetí osobou plátcem, zavazuje se odběratel týo faktury uhradit, pokud nebudou v termínu splatnosti ultrazeny plátcem, a to
včetně uroků z prodlení či smluvních pokut úětovaných dle této smlouvy a obchodních podmínek.

IV.

Způsob ziišt'ování množství odvedené vodv: Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace se
neměří a předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, lypouštído kana|izace takové mnoŽství
vody, které podle zjištěnína vodoměru nebo dle směmých číselspotřeby vody zvodovodu odebral
s připočtením mnoŽství vody ziskané z jiných zdrojů. Takto zjištěné mnoŽství odpadních vod je podkladem pro
vyričtovrínístočného.

a

odběratel prohlašuje, že*
a) vypouští do kanalizace vodu dodanoujen vodovodem

MnožsníodvtÍďěných odpadních

podpis odběratele

voď se v tomto případě zjišt,uje:

.dle mnoŽství vody, které podle zjištěnína vodoměru odběratel odebral z vodovodu

b) vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem

-charakteristika zdroj e
-požaduje instalaci měřicího zaŤízeníano - ne

az jiných zdrojrl

podpis odběratele
Množství odvtÍděných odpudních vod se v tomto případě zjišt'uje:
.dle množství vody, které podle zjištěnína vodoměru odběratel odebral z vodovodu s připočtením množství
vody z jiných zdrojů neŽ vodovodu, které bude zjištěno měřením nebo u neměřených zdrojů odborným
výpočtem
c) vypouští do kanalizace vodu pouze z jinýchzdrojů než vodovodu:

-charakteristika zdroj e.
-požaduje instalaci měřicího zaŤízeníano - ne

,odpis odběratele
Množství odvtúděných odpaďních vod se v tomto případě zjišt,uje.
-dle množství vody z jiných zdrojů nežzvodovodu, které bude zjištěno měřením nebo u neměřených zdrojů
dle směrných číselročnípotřeby vody. Pokud ne|zemnožství odváděných odpadních vod zjistit měřením ani
dle směrných číselročnípotřeby vody, zjišťujese odborným výpočtem.
*

prosím označte sprúvnou variantu: hodícíse - stvrďte poďpisem

a

nehodící se

_

proškrtněte

V. Stanovení cenv stočnéhoa způsob ieiího whlášení: Cenu stočnéhostanoví zpravidIa na období jednoho

roku svým rozhodnutím statutární orgán dodavatele v souladu s příslušnými právními předpisy. Ceny stočného
budou vyhlášeny vŽdy vyvěšením v sídle dodavate\e, najeho intemetových stránkách' na místně příslušných
obecních uřadech a v regionálním tisku. K cenám stoěného je účtovánaDPH ve výši dle platqých daňových
předpisů.
odběratel máprávo požadovat po dodavateli výpočet ceny stočnéhopro dané období a dodavatel je povinen
jeho žádosti vyhovět.
Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet vodoměru, případně měřícího zařízení osazeného na
jiném zdroji vody, stanoví se množstvíodvedené odpadní vody poměmým způsobem ěást za starou a novou
cen;uz denního pruměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.

VI. Způsob fakturace a plateb: Výši úhrady vypočte dodavatel v cenách platných v příslušnémobdobí podle
mnoŽství odvedené odpadní vody zjištěného podle čl. IV. této smlouly. V případě pollŽítísměrných čísel
potřeby vody bude změna v počtu trvale přihlášených osob zohledněna v úhradě od prvého dne měsíce
následujícího po této změně.
fakturou.
Platbv stočnéhose uskuteěňuií
FalrÍurace a platby :
| Splatnost faktury: 15 dnů od data odeslání faktury
pŤíkazem
placení:
k úhradě, na
složenkou,
Způsob

čtvrtletně

VII. Sankce: Za nedodržení závazki plynoucích z této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny požadovat

smluvní pokuty a úrok z prodlení dle obchodních podmínek. Pro úhradu pokut a rnoků z prodlení platí
stejné
platební podmínky, jako pro ostatní závazky plynoucí z této smlouvy. Úhradou smluvni pokuty
se nemění
nárok na niíhradu způsobenéškody.

VIII. Doba plnění: Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinnostíod data počátečníhoodečtu vodoměru,
příp. měříciho zařízení'kteými se měří množstvívody odebrané z vodovodu, případně jiného
zdtoje vody, pro
účelyzjišťovánímnožstvíodváděných odpadních vod v souladu s čl. IV. téio imlouvy. Pokud
i. ."ózst,.i
odváděných odpadních vod zjišťovrínojiný.n způsobem, nabývá smlouva účinnostidnem uzavŤení. Smluvní
vztahkončíukončením odběru nebo převodem odběru v souladu s obchodními podmínkami.

IX. ochrana osobních údaiů:Dodavatel tímto inťormuje odběratele a plátce v souladu s
$
101/2000

|I

zákorc

ě.

Sb., o ochraně osobních údajů,že sltomažďuje a zptacovává3e3ictr osobní údaje, které odběrate| a
p|átce uvedli v této smlouvě. odběratěl a plátce dávaji tímto v souladu s 5 tohoto zákona dodavateli jako
$
spnívci údajůsouhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro tuto smloul,rr a její zpracování a uchováni pro
účelynaplnění práv apovinností ztéto smlouvy.

x. zevěrečne ustanov

odběratel prohlašuje, Že se seznámil s obchodními podmínkami a zavazuje se je
dodržovat. Kažďá ze smluvních stran je povinna včas informovat druhou smluvní stranu o změnáchíaui.i-u
skutečností jakkoliv se týkajících náplně této smlouvy, či ve smlouvě přímo uvedených , Zněnitéto smlouvý lze
měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, r,yhotovenou formou dodatku. Šmlouvaje vypracovánave
dvou stejnopisech, znichž po jednom obdržikaždá ze smluvních stran. Touto smlouvou se ruš? anahrazuje
smlouva o odvádění odpadních vod č.
..... ze dne '.
.....uzavřenámezioběma smluvními stranami
a nová smlouva nabyvá účinnostidne . .
. . .. ... za odečtenéhopočáteč:ríhostalu vodoměru provozovatele
vodovodu *(obce ostravice. .......'.-3)' *(SmVaK
.........-'). a odečtenéhopočátečníhostavu
vodoměru provozovate|ekanalizace Svazku obcí Čistá odra .
. '.......m3.
*(nehodící
se proškrtněte)

Smluvní strany prohlašují' Že si smlouvu přečetly, žeby|auzavŤenapodle jejich svobodné vůle, na dtkazčehož

ji podepisují.

Datum:

Za Svazekobcí Čistá odra
jednající ve věcech smluvních

odběratel:

Plátce:

