Město Petřvald

Příloha č. 9
VZOROVÁ SMLOUVA S ODBĚRATELI
O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍ VODY

Příloha č. 9 - Nájemní a provozní smlouva pro novou Kanalizaci a Čistírnu odpadních vod v Petřvaldě

1. Smluvní strany
Dodavatel:
Zastoupený:
IČ:

DIČ:

Obec:

Ulice:

čp.
Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v
Kontaktní osoba:
Telefon:

Odběratel:

Mobil:

Email:

.

Jméno/příjmení:
Obec:

Ulice:

Část:

PSČ:

čp:

Kontaktní osoba
Telefon:

Mobil:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

SIPO ( VS):
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran pro realizaci odvádění
odpadních vod. Dodavatel, za podmínek stanovených touto smlouvou, se zavazuje odvádět
kanalizací odběratelem vypouštěné odpadní vody. Odběratel se zavazuje vypouštět odpadní
vody s přípustnou mírou znečištění dle kanalizačního řádu, za jejich odvedení dodavateli platit
způsobem touto smlouvou stanoveným a plnit i ostatní své závazky ze smlouvy vyplývající.
3. Odvádění odpadních vod
Odpadní vody Odpadní vody jsou odběratelem vypouštěny do kanalizace kanalizační přípojkou
z připojené nemovitosti:
……………………..č. odběru: ……………………
Parcela číslo: …………………. katastrální území: ……………………..
a jejich odvedení je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do
kanalizace.
Kanalizační přípojka je z materiálu .............................. o profilu ………………… mm,
Množství vypouštěných odpadních vod:
odpovídá množství dodané vody s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů a
srážkové vody
je měřeno měřícím zařízením odběratele
množství vody získané z jiných zdrojů než je vodovod: …….....…m3/rok, zdroj ………………..
množství srážkové vody zjištěné řádným výpočtem : …........ m3/rok
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4. Platební podmínky
4.1 Cena
Za odvádění odpadních vod dle této smlouvy fakturuje dodavatel odběrateli stočné
v jednosložkové formě dle svého platného ceníku, který je k dispozici na zákaznických centrech
dodavatele a na místně příslušných obecních či městských úřadech. Cena je stanovena dle
platných cenových předpisů rozhodnutím dodavatele. Změnu ceny zveřejní dodavatel před
termínem její platnosti v regionálním tisku a vyvěšením ceníku v obcích na místě veřejně
přístupném. Ve fakturačním období se změnou ceny bude nová cena uplatněna dle bodu 8.4.
Obchodních podmínek a u stočného s přihlédnutím ke způsobu zjišťování množství
vypouštěných odpadních vod.
4.2 Fakturace
Fakturační období je stanoveno čtvrtletně a splatnost faktury (daňového dokladu) se stanoví
do 17 dnů ode dne vystavení faktury, přičemž ve sporných případech se má za to, že byla
doručena třetí den ode dne odeslání a dnem odeslání faktury je den jejího vystavení. Při prodlení
s platbou má dodavatel nárok na zákonný úrok z prodlení.
Způsoby platby: převodním příkazem na účet dodavatele, poštovní poukázkou SIPO nebo
inkasem.
5. Doba plnění
Smlouva se uzavírá na dobu:
Neurčitou s účinností od …………………………. a lze ji ukončit písemnou výpovědí
s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou smluvních
stran. Smluvní strany se dohodly, že když odběratel ztratí způsobilost být odběratelem ve
smyslu § 2 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., zaniká tato smlouva dnem, kdy se dodavatel o této
skutečnosti dozvěděl.
Určitou s účinností od ........…….. do ........…….
6. Zvláštní ujednání
6.1 Podkladem pro fakturaci stočného je čtvrtletně zjištěný stav měřidla pitné vody, který je
dodavateli zasílán od dodavatele pitné vody odběrateli.
6.2 Odběratel má možnost uplatnit snížení množství odváděných odpadních vod za podmínek
uvedených v čl. 7.6. Obchodních podmínek o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních
vod kanalizací.
6.3 Jelikož vlastník kanalizace uzavřel s dodavatelem smlouvu o provozování kanalizace, takže
neprovozuje kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, nevztahují se na něj práva a
povinnosti provozovatele, ale všechna tato práva a povinnosti zůstávají dodavateli jako
provozovateli kanalizace. Vlastník kanalizace postoupil na dodavatele právo a povinnost na
uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s odběrateli připojenými na předmětnou
kanalizaci, jakož i s nově připojovanými odběrateli, takže dodavatel tyto smlouvy uzavírá vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost. Stočné podle platného ceníku dodavatele a náhrady ztrát
vzniklých neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace platí odběratelé výlučně
dodavateli a ten je oprávněn neuhrazené platby vymáhat, a to i soudní cestou. Při ukončení
provozování dodavatel smluvně zajistí převod práv a povinností z těchto smluv na nového
provozovatele.
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7. Závěrečná ustanovení
7.1 Dojde-li na straně odběratele ke změně údajů vztahujících se k uzavřené smlouvě, je povinen
postupovat dle bodu 4.5. Obchodních podmínek.
7.2 Vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a ustanoveními zák. č. 274/2001 Sb., prováděcí
vyhlášky č.428/2001 Sb., Obchodních podmínek o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod kanalizací vydaných dodavatelem, týkajícími se předmětu smlouvy, případně
takovými ustanoveními předpisů je nahrazujících.
7.3 Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a
zpracovává jejich osobní údaje, které uvedli v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu
s § 5 z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas ke
shromažďování osobních údajů v rozsahu dle této smlouvy a jejich zpracovávání a uchovávání
pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy a vedení agendy o odvádění odpadních vod
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu
nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy.
7.4 Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží odběratel a 1 obdrží dodavatel.
Změny smlouvy je možno provést pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. Nedílnou součástí smlouvy jsou Obchodní podmínky o odvádění odpadních vod
kanalizací vydané dodavatelem, které odběratel převzal při podpisu smlouvy.

V .........................

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

V .............................. dne ...............

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

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

dodavatel

odběratel
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