SMLOUVA č: 0012-1700
Vlastník:
Dodavatel:

MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č. 1, 54301 Vrchlabí, IČO 00278475
MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ, příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1061
sídlo:
Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí
zastoupené ředitelkou Ing. Mgr. Petrou Vrabcovou
ban. spojení:
Komerční banka Trutnov
číslo účtu:
39539601/0100
IČO 49290240
DIČ CZ49290240

(dále jen dodavatel)
oprávněný k uzavření této smlouvy na základě smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace uzavřené ve smyslu ust. § 8, odst. 2 zák.
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s vlastníkem vodovodu a kanalizace a

Odběratel:
Zastoupený:
Adresa:
Zasílací adresa:
IČO:
Telefon:
E - mail:
Č. účtu:
(dále jen odběratel)

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX@XXXX.XX

DIČ:

/

uzavírají spolu
smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
pro odběrné místo připojené přípojkou na vodovod a kanalizaci:

Vrchlabí, ul. VANČUROVA, č.p. XXX, číslo plátce 1234 (dále jen odběrné místo)

I. Předmět smlouvy
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje k následujícímu plnění:

·

·

dodávka vody z veřejného vodovodu v odběrném místě v maximálním množství dle kapacity vodoměru - 2,50 m3 za hodinu.
Tlakové poměry v místě vodovodní přípojky - minimální tlak 0,15 MPa, maximální tlak 0,7 MPa. Ukazatele jakosti dodávané
pitné vody - hodnota dusičnanů do 5 mg/l, hodnota vápníku 5-30 mg/l a hodnota hořčíku 5-10 mg/l. Aktuální hodnoty
ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele www.mevakvr.cz
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací z odběrného místa v max. množství dle kapacity vodoměru - 2,50 m3 za
hodinu, v nejvyšší míře znečištění, která odpovídá maximálně přípustnému znečištění podle platného kanalizačního řádu a v
bilanci znečištění, která je dána součinem průměrného denního množství a nejvyšší přípustné míry znečištění.

II. Způsob zjišťování množství odebírané vody a množství odváděných odpadních vod
·
·

Množství odebírané vody se stanovuje: měřidlem v odběrném místě
Množství odváděných odpadních vod se stanovuje: dle množství vody dodané v odběrném místě

III. Způsob stanovení ceny
·

·
·

Cena za dodávku vody (vodné) a cena za odvádění odpadních vod (stočné) má jednosložkovou formu a je věcně
usměrňována aktuálním cenovým výměrem vydaným Ministerstvem financí ČR. Cenu stanovenou shora uvedeným
způsobem schvaluje Město Vrchlabí (jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu) usnesením Zastupitelstva
města Vrchlabí a vyhlašuje ji zveřejněním tohoto usnesení na úřední desce Městského řadu ve Vrchlabí. Nově stanovená
cena platí vždy ode dne určeného shora uvedeným usnesením zastupitelstva města. Není-li takový den určen, pak od
prvého dne měsíce následujícího po schválení tohoto usnesení.
V případě změny ceny v průběhu odečtového období má Dodavatel právo poměrného rozúčtování vodného, případně
stočného.
Dodavatel se zavazuje seznámit Odběratele s nově stanovenou cenou sdělením na nejblíže doručovaném daňovém
dokladu. Nesplnění této povinnosti nemá vliv na platnost nově stanovené ceny.
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·

Ke dni podpisu smlouvy jsou stanoveny tyto ceny - vodné 34,34 Kč, stočné 41,84 Kč včetně DPH

IV. Způsob fakturace a plateb
·
·
·
·
·

Odběratel se zavazuje hradit vodné a stočné na základě faktury vystavené Dodavatelem.
Fakturace za dodávku vody případně odvádění odpadních vod bude prováděna na základě odečtu z měřícího zařízení.
Dodavatel je oprávněn fakturovat vodné, popř. stočné vždy za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí. Datum splatnosti faktury
stanovuje Dodavatel na příslušné faktuře.
Při prodlení Odběratele s úhradou faktury má Dodavatel nárok na úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené obecně
závazným předpisem (§ 2 nař. vlády č. 351/2013 Sb.).
Úhradu daňového dokladu je Odběratel oprávněn provádět bezhotovostním převodem na účet dodavatele č.
39539601/0100 KB nebo složenkou.

V. Doba plnění
Tato smlouva se uzavírá ode dne

1.7.2018

na dobu neurčitou.

Odběratel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení důvodů doručenou Dodavateli, ve které je povinen
uvést termín ukončení odběru vody dle této smlouvy.
Dodavatel je oprávněn během trvání smlouvy přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod pouze z důvodů
stanovených zákonem.
Tato smlouva zaniká dnem, kdy nový vlastník objektu připojeného dle této smlouvy předloží Dodavateli doklad o přechodu vlastnictví
připojeného objektu a uzavře s Dodavatelem smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

VI. Ostatní ujednání
·
·

·

·
·

Obchodní podmínky jsou součástí smlouvy jako samostatná příloha. Odběratel podpisem smlouvy stvrzuje, že se s obch.
podmínkami před podpisem smlouvy plně seznámil a jejich obsahu rozumí.
Nedílné přílohy této smlouvy jsou také přílohy v případě odvádění srážkových vod – Metodika stanovení ročního odtoku
srážkových vod do veřejné kanalizace, přílohy z katastru nemovitostí, v případě podnikání na odběrném místě výpis z
živnostenského rejstříku.
Odběratel a Dodavatel se zavazují, že jakékoli skutečnosti mající vliv na změnu kterékoli části této smlouvy oznámí písemně
nejpozději do 30ti dnů po termínu jejich vzniku druhé straně
Smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Ke dni uzavření této smlouvy je trvale připojeno 6 osob.

Počet stran této smlouvy je: 2
Počet příloh je: 1-obchodní podmínky
Smlouva byla uzavřena na základě následujících dokladů:
Doklad o vlastnictví
Osobní doklady
Výpis z ob. rejstříku
Přihláška ke smlouvě

Dodavatel

...................................................................
1.7.2018 zmocněnec Hana Šafránková

Odběratel

...................................................................
(datum, podpis)
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