SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ
uzavřená ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., uzavřená podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo odběratele: …………………….. = variabilní symbol pro platby záloh
I.
SMLUVNÍ STRANY
Dodavatel: Mikroregion údolí Lidického potoka, se sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, zastoupený
předsedkyní Ing. Janou Nedvědovou, popř. starostou obce Velké Přítočno, Janem Burgerem
nebo starostou obce Dolany, Luďkem Bartošem, na základě plných mocí ze dne 9.11.2015
IČ: 709 24 678
DIČ: CZ 709 24 678
Bankovní spojení: Komerční banka Kladno, a.s. číslo účtu: 115-1275080227/0100
ID datové schránky: b35jzz3

(dále jen dodavatel)
Odběratel /obchodní název firmy/……………………………………………………..……
Adresa:……………………………………………………………………………………
IČ:…………………………………DIČ:……….……………………………..
Telefon: ………………………… e-mail: ………………………..…………
(dále jen odběratel)

Adresa napojeného objektu /provozovny/
……………………………………………………………………………….………………..
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele odvádět a likvidovat splaškovou odpadní vodu a závazek
odběratele odpadní vodu do veřejné kanalizace vypustit a zaplatit za její odvádění a čištění cenu (stočné)
včetně úpravy vzájemných vztahů.

III.
STANOVENÍ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉ VODY
Množství dodávané a odváděné vody je stanoveno množstvím vody, které je zjištěno měřením na vodoměru,
její odebrané množství je zjišťováno cyklicky odečtem vodoměru. K těmto množstvím je připočteno množství
vody získané z jiných zdrojů, popř. odpočten stav podružného vodoměru (zálivka).
Stav vodoměru ke dni uzavření smlouvy - z předávacího protokolu kanalizační přípojky (KP):………………
Množství vypouštěné vody do kanalizace se stanovuje:
- dle údajů vodoměru na přípojce z vodovodního řadu *)
- dle údajů vodoměru na přípojce vody s připočtením vodoměru na studni *)
- dle údajů vodoměru na přípojce vody s odečtením podružného vodoměru (jen zálivka) *)
- paušálem (směrná čísla roční spotřeby vody dle § 29 vyhlášky č. 428/2001Sb., v platném znění) *)
*) nehodící se škrtněte
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IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Odvádění odpadních vod se fakturuje za cenu sjednanou dohodou stran. Podle dohody stran smlouvy je
dohodnutou cenou cena stočného, stanovená platným ceníkem dodavatele. Dodavatel je oprávněn účtovat
odběrateli změněné ceny ode dne nabytí účinnosti nového ceníku. Změna ceníku bude prováděna
dodavatelem a oznámena způsobem v místě obvyklým, tj. vyvěšením na úřední desce obcí Dolany, Velké
Přítočno a Mikroregionu údolí Lidického potoka. Faktury budou zasílány na adresu odběratele uvedenou
v záhlaví této smlouvy, případně v písemném oznámení odběratele o změně adresy.
2. Cena stočného bude odběrateli fakturována dle odečtu spotřeby vody pozadu.
3. Platba za stočné počíná běžet následující den po zprovoznění kanalizační přípojky (KP) odběratele a na
základě vyplněného předávacího protokolu KP.
4. Způsob fakturace a plateb stočného
a) Odběratel, u kterého se stanovuje množství odpadních vod dle vodoměrů, osazených na všech
přípojkách vody do objektu, předepisuje dodavatel čtvrtletní zálohové platby podle spotřeby vody za
minulé fakturační období (zpravidla minulý rok), se splatností do 15. dne druhého měsíce čtvrtletí.
Zálohové platby dodavatel vyúčtuje dle skutečného množství vypouštěných vod za rok (dle odečtu
vodoměrů) v objektu. Konečnou fakturu s vyúčtováním dodavatel vystaví do 15ti dnů po provedení
odečtu.
Případný přeplatek na stočném za dané fakturační období bude použit na zálohové platby následujícího
období. U nově napojených nemovitostí se první zálohové platby stanovují dle předpokládaného
množství vypouštěných vod (Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.)
b) Odběratel, u kterého je stanoveno množství odpadních vod dle směrných čísel spotřeby dle Přílohy č.12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., dodavatel fakturuje celkové platby stočného čtvrtletně
(stočné = roční směrné číslo/počet dnů v roce x počet dnů v čtvrtletí x cena stočného za 1m3 odpadních
vody x počet EO) k poslednímu dni daného čtvrtletí s 14ti denní splatností. Fakturu vystaví dodavatel
nejpozději do 15ti dnů od uběhnutí daného čtvrtletí.
5. Splatnost faktury je stanovena do 14ti dnů ode dne odeslání faktury, přičemž ve sporných případech se má
za to, že faktura byla doručena 3. den ode dne odeslání. Při pozdní úhradě faktury má dodavatel právo
účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
6. Platba stočného se připouští bezhotovostním převodem nebo složenkou.
Na základě podepsané smlouvy zašle dodavatel odběrateli "Rozpis zálohových plateb do konce roku" (týká
se pouze odběratelů, u kterých je stanoveno stočné dle odečtu vodoměru).

V.
DOBA PLATNOSTI
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností dnem podpisu obou stran. Platnost smlouvy skončí dohodou
smluvních stran, nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a běží od prvního dne následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.

VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: „Všeobecné obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod“
podepsané odběratelem a dodavatelem.
2. Odběratel je povinen vypouštět do kanalizace pouze odpadní vody v souladu s kanalizačním řádem
Mikroregionu údolí Lidického potoka (MULP).
3. Odběratel souhlasí, aby Středočeské vodárny, a.s. periodicky sdělovaly dodavateli množství odebrané vody,
odečtené z vodoměru odběratele. Toto odečtené množství vody bude podkladem k výpočtu ceny stočného.
Odběratel souhlasí, aby v případě stočného z jiného zdroje než vodovodní řad, dodavatel odečítal množství
vody odváděné do kanalizace a použil tyto údaje k výpočtu stočného.
4. Odběratel i dodavatel se zavazují, že jakékoli skutečnosti mající vliv na změnu kterékoli části této smlouvy
budou oznámeny písemně nejpozději do 30 dnů po termínu jejich vzniku.
5. Odběratel se zavazuje písemně oznámit dodavateli každou změnu související s předmětem smlouvy,
zejména změny ve vlastnických vztazích k napojené nemovitosti. Hodlá-li odběratel ukončit dodávku vody
z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit
dodavateli. Neoznámí-li odběratel tuto skutečnost je povinen platit dodávku služby až do uzavření smlouvy
s novým odběratelem.
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6. Smluvní strany se zavazují neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění
smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany.
7. Smlouva byla uzavřena na základě dokladu o vlastnictví připojené nemovitosti.
8. Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými
podpisy
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V ………………………………. dne:………………………

………………………………………..
dodavatel

……………………………………..
odběratel
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