Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

SMLOUVA

č.:

o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod
srážkových a vod ostatních veřejnou kanalizací, kterou uzavřeli:
I. Smluvní strany
Provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jako dodavatel) :
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST DOBŘÍŠ spol. s r.o.
Jiráskova 656, Dobříš, PSČ 263 01
Telefon: 318 521 108
IČ: 49549677 DIČ: 065-49549677
Zastoupený: p. Vladimírem Kolaříkem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23243
Provozovatel byl k uzavření této smlouvy smluvně pověřen vlastníkem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

a
Odběratel:
Jméno a příjmení, pro podnikatelské odběry obchodní název firmy:

Bydliště, pro podnikatelské odběry sídlo firmy:
Ulice:

č.p.:

Část obce:

č.o.:

obec:

Dodací pošta:

PSČ:

RČ/IČ:

DIČ:

Fax:

telefon:

Obchodní rejstřík (živnostenský list):
Zastoupený (pro podnikatelské odběry):
Adresa pro zasílání faktur – je-li odlišná od výše uvedené:
Ulice:
Část obce:

č.p.:

č.o.:

obec:

Dodací pošta:

PSČ:

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách
vody a při odvádění odpadních vod. Součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky dodávky vody a odvádění
odpadních vod, které upravují a konkretizují práva a povinnosti obou smluvních stran, kanalizační řád a reklamační řád.
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III. Místo plnění a údaje o odběrném místě
Odběrné místo:
Adresa stavby nebo pozemku (ulice, č.p./č.o.,PSČ, obec, popř. parc. č. a k.ú.):

Druh odběru (domácnost, rekreační-chata, podnikání-jaké?):
Počet skutečně bydlících osob vč. nepřihlášených k trvalému pobytu (popř. počet všech zaměstnanců):
Je v objektu WC, koupelna: ANO – NE

Ohřev teplé vody: ANO – NE jak:

V případě rekreačního objektu uveďte počet měsíců v roce po které je využíván:
Je do objektu zaveden veřejný vodovod: ANO – NE Je objekt zásobován ze studny: ANO – NE
Je objekt zásobován z jiného zdroje: ANO – NE jakého:
Je používán veřejný vodovod společně se studnou: ANO – NE

Slouží objekt také k podnikání (jakému, počet

zaměstnanců, vznikají z podnikání odpadní vody?):
Kam jsou vypouštěny vody ze střech, zpevněných ploch a drenáží sklepů:
Nakládá se v objektu s nebezpečnými chemickými látkami: ANO – NE druh:

IV. Dodávka vody a odvádění odpadních vod
Předmětem této smlouvy je ( zaškrtněte křížkem a doplňte údaje):
Dodávka vody vodovodní přípojkou o profilu
dodávka vody z veřejného vodovodu podle potřeby odběratele v jakosti vody pitné
dodávka vody z veřejného vodovodu v maximálním množství

m3/den v jakosti vody pitné

dodávka vody z veřejného vodovodu v množství určujícím kapacitu vodoměru

m3/hod v jakosti vody pitné

Odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou o profilu
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v maximálním množství

m3/den, 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
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odvádění srážkových odpadních vod veřejnou kanalizací (dle § 20 zák. 274/2001 Sb. se povinnost platit za odvádění
srážkových vod nevztahuje na vlastníky dálnic, silnic, místních komunikací (vyjma jejich čištění) a účelových komunikací
veřejně přístupných, ZOO, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti)
odvádění odpadních vod z jiných zdrojů než veřejného vodovodu, zdroj ( např. studna ):
je zdroj měřený: ANO-NE
odběratel část vody dodané vodovodem spotřebuje ( nad 30 m3/rok) a nevypouští odpadní vody do kanalizace – tuto
spotřebu nutno provozovateli doložit

V. Stanovení množství vody
Množství dodané vody se stanovuje:
vodoměrem umístěným: ve vodoměrné šachtě:ANO – NE, v nemovitosti: sklep – chodba – jinde:
paušálem (směrnými čísly roční potřeby vody dle § 27 Vyhl. 428/2001 Sb.), výpočet uveden v příloze
jinak - technickým výpočtem, dohodou aj. (u netypických odběrů dle § 28 Vyhl. 428/2001 Sb.), výpočet uveden v příloze
dle srovnatelného předchozího období, v němž byl odběr vody alespoň 1 rok měřen:
tj.

m3/rok (pouze pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele)

Množství vypouštěné vody do kanalizace se stanovuje:
dle údajů vodoměru
měřícím zařízením odběratele umístěným:
paušálem (směrnými čísly roční potřeby vody dle § 29 Vyhl. 428/2001 Sb.), výpočet uveden v příloze
jinak – technickým výpočtem, dohodou aj. (u netypických odběrů dle § 30 Vyhl. 428/2001 Sb.), výpočet uveden v příloze
dle srovnatelného předchozího období, v němž bylo odvádění odpadních vod alespoň 1 rok měřeno:
tj.

m3/rok (pouze pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele)

množství odváděných srážkových vod se stanoví výpočtem dle § 31 Vyhl. 428/2001 Sb. , výpočet uveden v příloze
dle údajů vodoměru s připočtením odpadních vod z jiných zdrojů (studna) než vodovodu s fakturačním vodoměrem

VI. Jakost dodávané vody a limity znečištění odpadních vod
Voda dodávaná odběrateli musí splňovat jakostní ukazatele a požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, stanovené zvláštními právními
předpisy (zejména zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Dodavatel je povinen
v souladu s platnými předpisy kontrolovat jakost dodávané vody a výsledky na požádání předložit odběrateli.
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Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace musí odpovídat platným obecně závazným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu,
zejména pokud jde o dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod, jejíž limity jsou stanoveny v kanalizačním řádu nebo v příloze této
smlouvy.
Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, může odběratel vypouštět
do kanalizace pouze s povolením vodoprávního úřadu. Odběratel se zavazuje, že kvalita vypouštěných odpadních vod bude odpovídat obecně
závazným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu tj. odběratel nesmí do veřejné kanalizace vypouštět nic jiného než splaškové a
průmyslové odpadní vody v souladu s kanalizačním řádem a povolením vodoprávního úřadu. Při prokázaném vypouštění jiných vod v rozporu
s touto smlouvou (např. neoprávněném vypouštění odpadních, srážkových vod) nebo jiných látek (látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž
vniknutí do kanalizace musí být zabráněno - viz. kanalizační řád) uhradí odběratel veškeré tímto způsobené škody a zvýšené náklady a uhradí
smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy za každý zjištěný případ. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením
úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu, v důsledku výše
uvedeného nedovoleného jednání odběratele. Dodavatel má právo na kontrolu vypouštěných odpadních vod v prostorách odběratele viz.
kanalizační řád.
Stanovení specifických limitů odběrateli pro vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace (nejsou-li uvedeny rozumějí se v souladu
s platným kanalizačním řádem):

Množství (m3/rok, m3/den, l/s):
Maximálně přípustná koncentrace u vybraných ukazatelů:
Jiné podmínky:

VII. Stanovení ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlášení
Dodavatel je povinen při stanovení ceny vodného a stočného vycházet z platných obecně závazných cenových předpisů a rozhodnutí orgánů obce
(města, svazku obcí). Cenu schvaluje a vyhlašuje vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Cena vodného a stočného je stanovena
zpravidla na dobu 1 roku a její výše je uvedena v platném nabídkovém ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele, jakož i na místně
příslušném obecním (městském) úřadě.
Po schválení změny ceny vodného a stočného je dodavatel povinen tuto změnu zveřejnit nejdéle 3 měsíce před její platností v sídle dodavatele v
regionálním tisku a v obci v jejímž obvodu zajišťuje dodavatel provoz. Zveřejnění musí být včetně uvedení období a lokality, na které se nová cena
vodného a stočného vztahuje.
Odběratel má právo požadovat na dodavateli výpočet ceny vodného a stočného za 1 m3 dodané vody nebo odvedené odpadní vody pro dané
období a lokalitu a dodavatel je povinen jeho žádosti vyhovět a předložit mu požadované údaje.

Cena za dodávku vody (vodné) a cena za odvádění odpadních vod (stočné) má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. V případě, že dojde
k úpravě ceny vodného a stočného novým cenovým výměrem a nebude proveden fyzický odečet měřidla, provede se vyúčtování poměrem podle
počtu dnů za období tak, že vyúčtování za spotřebu od data posledního odečtu k datu změny ceny bude provedeno v původní ceně a od data
změny ceny k novému odečtu v nové ceně. V případě zavedení dvousložkové ceny, poskytne dodavatel na základě žádosti odběratele přiměřenou
slevu z pevné složky, pokud bude vodovodní nebo kanalizační systém nefunkční po dobu delší než 24 hodin.

VIII. Úhrada
Fakturace vodného a stočného je prováděna v závislosti na četnosti odečtů vodoměrů a měřících zařízení na měření množství odváděných
odpadních vod. Četnosti odečtů a konkrétní dobu jejich provedení stanovuje dodavatel.
Četnost odečtů činí:
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Město Dobříš:
a)

u velkých odběratelů (velkoodběratelé) – nejméně 1x za měsíc

b)

u malých odběrů (domácnosti a malé provozovny) – nejméně 4x za rok
ostatní obce:
c)

dle dohody s příslušným obecním úřadem

Platby vodného a stočného se uskutečňují u velkoodběratelů i maloodběratelů úhradou faktury zaslané jim dodavatelem, kterou bude vyúčtováno
vodné a stočné za uplynulé odečtové období.

Platby vodného a stočného mohou být prováděny:
-

bezhotovostním převodem na účet dodavatele

-

inkasem z účtu odběratele, pokud o to odběratel požádá a zajistí svolení k inkasu ze svého účtu

-

v hotovosti v pokladně dodavatele

-

v hotovosti u libovolné pobočky ČS

-

složenkou

-

jinak: provozované obce: dle dohody s obcí

IX. Doba plnění
Tato smlouva je uzavřena:
na dobu neurčitou s účinností od počátku fyzického odběru nebo vypouštění od:
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy do:

X. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod
Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:
-

před vodoměrem,

-

bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,

-

přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný,

-

přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením (odběratel je povinen každé poškození vodoměrného zařízení
nebo plomb neprodleně oznámit dodavateli, jinak se vystavuje nebezpečí postihu).
Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:

-

bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,

-

v rozporu s podmínkami stanovenými s platným kanalizačním řádem,

-

přes měřící zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství
vypouštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

-5-

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

XI. Změny a ukončení smluvního vztahu
Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu této smlouvy, budou oznámeny druhé smluvní straně
písemným návrhem o změně smlouvy. Odběratel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů po změně skutečností majících vliv na množství odebrané
vody nebo vypouštěných vod (např. změna počtu osob, změna ve využívání nemovitosti apod.) nahlásí tyto skutečnosti dodavateli.
Pokud odběratel hodlá ukončit smlouvu, zejména v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, přičemž dodávka vody nebo odvádění
odpadních vod by mělo kontinuálně pokračovat, je povinen se spolu s novým vlastníkem nemovitosti dostavit k dodavateli za účelem ukončení této
smlouvy a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Přitom předloží doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti.
Není-li řádně ukončena smlouva ke dni skončení odběru, je odběratel povinen zaplatit vodné nebo stočné až do dne uzavření smlouvy s novým
odběratelem, nebo do dne přerušení dodávky vody - odvádění odpadních vod.
V případě ukončení smlouvy bez současného uzavření smlouvy s novým odběratelem je odběratel povinen umožnit dodavateli odpojení přípojky
od hlavního řadu na náklady odběratele.
Platnost smlouvy uzavřené na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.
Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou končí dohodou smluvních stran, nebo výpovědí po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se
sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody
a)

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

-

při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,

-

nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a může způsobit
škody na majetku,

-

neumožní-li odběratel dodavateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,

-

bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky,

-

neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné
dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

-

při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,

-

nebo v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

b)

V případě, že dojde k výše uvedeným porušení povinností odběratele, dodávka vody bude v plném rozsahu obnovena poté, jakmile bude ze strany
odběratele odstraněna příčina, pro kterou došlo k přerušení dodávky vody a bude uhrazena smluvní pokuta do výše 1.000 Kč za uzavření a následné
puštění vody. Úhrada pokuty nezbavuje odběratele odpovědnosti za způsobené škody.

c)

Za neoprávněný odběr vody z vodovodu dle článku X. této smlouvy a § 10 zákona č. 274/2001 Sb. je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli
smluvní pokutu do výše 10.000 Kč za každý druh neoprávněného odběru a za každý zjištěný případ zvlášť. V případě uplatnění ze strany dodavatele
je povinen odběratel tuto smluvní pokutu do výše stanovené dodavatelem dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě o zaplacení uhradit. Úhrada
pokuty nezbavuje odběratele odpovědnosti za způsobené škody. Podnikatelským subjektům může být dle § 33 zákona č. 274/2001 Sb. udělena
pokuta vodoprávním úřadem.

d)

Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace dle článku X. této smlouvy a § 10 zákona č. 274/2001 Sb., nebo vypouští-li odběratel do
kanalizace odpadní vody bez možnosti kontroly jejich kvality, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli smluvní pokutu do výše 10.000 Kč za
každý druh neoprávněného vypouštění a za každý zjištěný případ zvlášť. V případě uplatnění smluvní pokuty ze strany dodavatele je povinen
odběratel tuto smluvní pokutu do výše stanovené dodavatelem dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě o zaplacení uhradit. Úhrada pokuty
nezbavuje odběratele odpovědnosti za způsobené škody. Podnikatelským subjektům může být dle § 33 zákona č. 274/2001 Sb. udělena pokuta
vodoprávním úřadem.

c)

Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno (odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek a
nebezpečných látek - viz. kanalizační řád) a látek, které nejsou odpadními vodami, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu do výše 50.000 Kč, a
to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ. Další pokuta může být v tomto případě uložena i vodoprávním úřadem nebo Českou
inspekcí životního prostředí. Úhrada pokuty nezbavuje odběratele odpovědnosti za způsobené škody.

d)

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč jestliže odběratel:

-

neumožní pracovníkům dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,

-

neumožní pracovníkům dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku,
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převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,

-

bude-li zjištěno, že je porušena plomba vodoměru (včetně zjištění neoprávněné manipulace s vodoměrným zařízením),

-

bude-li zjištěno úmyslné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující dodavatele,

-

neoprávněně manipuluje se zařízením dodavatele,

-

nenahlásí-li odběratel nejpozději do 30 dnů po změně skutečností majících vliv na množství odebrané vody nebo vypouštěných vod (např. změna
počtu osob, změna ve využívání nemovitosti apod.) tyto skutečnosti dodavateli,

e)

Odběratel vody je povinen mít zcela oddělené vnitřní rozvody vody zásobované z veřejného vodovodu od rozvodů zásobovaných z jiného zdroje
(studna aj.). Jakékoliv propojení obou řadů i přes zpětnou klapku a uzavírací armaturu je z hygienických důvodů nepřípustné a při jeho zjištění je
dodavatel vody oprávněn odběratele ihned odpojit od veřejného vodovodu a odběratel uhradí pokutu ve výši 10.000 Kč. Úhrada pokuty nezbavuje
odběratele odpovědnosti za způsobené škody.

f)

Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši:

-

0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, je-li prodlení na straně odběratele, který je podnikatelem,

-

dle občanského zákoníku, je-li prodlení na straně odběratele, který není podnikatelem.

g)

v případě uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného je dodavatel povinen na žádost odběratele poskytnout mu přiměřenou slevu z pevné
složky za každý započatý den kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému.

XIII. Reklamace
Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci:
a)

u dodávky pitné vody – na jakost a na množství dodávané pitné vody,

b)

u odvádění odpadních vod – na odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem a na množství odváděných odpadních
vod.
Reklamaci uplatňuje odběratel:

a)

písemně na adresu uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod,

b)

osobně v sídle dodavatele na adrese Vodohospodářské společnosti Dobříš spol. s r.o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš s tím, že v případě ústně
uplatněné reklamace je zaměstnanec dodavatele pověřený vyřizováním reklamací povinen sepsat o tomto písemný záznam,

c)

v případě reklamace jakosti dodávané pitné vody nebo odvádění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě na majetku nebo ohrožení zdraví osob, lze
reklamaci uplatnit telefonicky na tel.č. 318 521 108.
Způsob a lhůty pro vyřízení reklamací jsou podrobněji popsány v Reklamačním řádu v platném znění, který je spolu s ostatními dokumenty
předepsanými v rámci zákona, k dispozici v sídle dodavatele a také na místně příslušných obecních úřadech.

XIV. Závěrečná ustanovení
Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní
údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2001 Sb. dodavateli, jako správci údajů, souhlas
shromažďovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy, jakož i
k vedení agendy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod souladu se zák. 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 k zániku či změně v osobě dodavatele, přecházejí práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na vlastníka
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, nebude-li dohodnuto jinak.
Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě a ve všeobecných obchodních podmínkách dodávky
pitné vody a odvádění odpadních vod, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001
Sb., vodní zákon, vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
dále u odběratelů v postavení podnikatelů Obchodním zákoníkem a u ostatních odběratelů Občanským zákoníkem. Dále se dodávka vody a
odvádění odpadních vod řídí platnými technickými normami, veřejnými vyhláškami obce a technickými podmínkami provozovatele.
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V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit
obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
Uzavření této smlouvy nenahrazuje souhlas dodavatele s kolaudací vodovodní nebo kanalizační přípojky. Přípojku je povinen odběratel vybudovat
na základě projektové dokumentace schválené provozovatelem tak, aby splňovala platné normy, předpisy a technické podmínky provozovatele.
Přípojku je povinen odběratel nechat zkolaudovat příslušným stavebním úřadem se souhlasem provozovatele.

Smlouva je vyhotovena ve

2

stejnopisech s platností originálu. Odběratel obdrží jedno vyhotovení, druhé

dodavatel.
Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh, všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních
vod, kanalizačního řádu a reklamačního řádu důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čeho ji podepisují.
Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, kanalizační řád stokové sítě a reklamační řád dodávky pitné vody
a odvádění odpadních vod jsou k nahlédnutí v sídle dodavatele a na příslušném Městském (Obecním) úřadě.
Pozn.: výpočet výše paušálu zajišťuje dodavatel dle údajů uvedených odběratelem ve smlouvě, jiný technický odborný výpočet a
zápis dohody bude proveden za účasti obou smluvních stran na vyzvání odběratele nebo dodavatele a výpočet množství
srážkových vod vypouštěných do kanalizace bude po poskytnutí údajů odběratelem v příloze proveden dodavatelem.

V

dne:

V

dodavatel

dne:

odběratel

Přílohy smlouvy:
výpočet výše paušálu dle směrných ročních čísel potřeby vody: dodávka vody – vypouštění odpadních vod (k dispozici
v sídle provozovatele)
jiný technický odborný výpočet: dodávka vody – vypouštění odpadních vod
zápis dohody o: dodávka vody – vypouštění odpadních vod
výpočet množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace
seznam odběrných míst
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