S M L O U V A č. O_001/2012
uzavřená dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sbírky a prováděcí vyhl. Mze č. 428/2001 Sb.

I. S M L U V N Í S T R A N Y
Název:

Dodavatel:
OBEC Horní Kamenice

Sídlo firmy:

Horní Kamenice 65, 345 62

Zastoupen:

Janem Hůlou, starostou

IČ
Bankovní
spojení:

00572349

Číslo účtu:

107-3700830287/0100

KB

I I.

Jméno a příjmení/Název:

Odběratel:
XXXXXXXXXXX

Adresa sídla/místa podnikání:

Horní Kamenice č.p. XXX

RČ

XXXXXX

jednající/zastoupen:

XXXXXXXXXX

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele k odvádění odpadních vod kanalizací a závazek odběratele za tyto služby zaplatit
cenu, za podmínek uvedených v této smlouvě a v jejích přílohách. Smluvní strany se dohodly, že plnění závazků plynoucích z této
smlouvy se řídí zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen Zákon), vyhláškou
ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon (všechny citované předpisy v jejich platném znění) a dále
Zásadami pro výstavbu splaškové kanalizace obce Horní Kamenice schválenými Zastupitelstvem obce Horní Kamenice (dále jen
Zásady).

Odvádění odpadních vod:
Adresa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci:
(odběrného místa ):

Číslo odběrného
místa

Způsob zjišťování množství odváděných
odpadních vod:

001

podle směrných čísel potřeby vody
dle vyhl. 428/2001 Sb.

Horní Kamenice- č.p. XXXX

Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod:
Bilanční množství a koncentrace ( míra )znečištění nesmí překročit obecné limity kanalizačního řádu, platné v místě odvádění
odpadních vod.

I I I.

CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

Způsob stanovení ceny je uveden v příloze této smlouvy a vychází z aktuálně platného Ceníku pro stanovení stočného,
schváleného Zastupitelstvem obce Horní Kamenice.
Platby Odběratele (stočné) budou prováděny zálohově v měsíční periodě (Měsíční paušální částka - viz příloha) a jsou splatné do
15. dne daného měsíce. Fakturace Dodavatelem bude prováděna 1x ročně. Dodavatel má právo účtovat jednorázový „poplatek za
připojení ke kanalizaci“ pouze v případě, pokud již uplynula lhůta pro připojení, stanovená v Zásadách (bod.13) a to ve výši
20000Kč. Nárok na úhradu stočného vzniká Dodavateli za podmínek stanovených v Zásadách a uvedením kanalizačního řadu do
řádného provozu. Dodavatel má právo promítnout do ceny veškeré oprávněné náklady a veškerá oprávněná zvýšení vstupních
nákladů na stočné, ke kterým dojde v době platnosti této smlouvy.
Výši úhrady vypočte dodavatel dle přílohy (vyhl. 428/2001 Sb.). Účtovaná cena je konečná. Dodavatel je plátce DPH.
Dodavatel je oprávněn jednostranně upravit cenu stočného, a to na základě usnesení zastupitelstva obce- platný ceník.
Adresa pro zasílání výpočtu
stočného:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Obchodní název, u soukromých osob se
uvede jméno a příjmení:
Zapsána ( pouze u právnických osob ):
Sídlo firmy - adresa bydliště:
Odpovědný zástupce - u právnických osob :
Rodné číslo:

XXXXXXXXXXXXXX

Horní Kamenice, č.p. XXX
Bankovní spojení a číslo účtu:

XXXXXXXXX
V případě, že v termínu stanoveném touto smlouvou nebude uhrazena platba stočného, zavazuje se odběratel platbu uhradit,
včetně úroků z prodlení či smluvních pokut plynoucích z smlouvy a účtovaných dle Obchodního zákoníku.

IV.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Z likvidace odpadních vod jsou vyloučeny odpadní vody obsahující závadné látky, které je zakázáno vypouštět do veřejné
kanalizace, odpady z neutralizačních stanic, lapačů tuku, olejů, a dále takové odpadní vody, jejichž složení je v rozporu s
kanalizačním řádem (močůvka, chlévská kejda, povrchová, dešťová voda).
Odběratel je povinen na požádání dodavateli umožnit kontrolu svých vnitřních rozvodů kanalizace.
Odběratel je povinen strpět odběr kontrolního vzorku pro posouzení složení odpadních vod.
V případě, že dodavateli vznikne škoda způsobená škodlivými látkami obsaženými v odpadních vodách dodaných odběratelem,
uhradí ji odběratel v plné výši.

V.

SMLUVNÍ POKUTA

Za nedodržení závazků plynoucích z této smlouvy, a z jejích dále uvedených příloh, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokuty.
Za neoprávněné vypouštění odpadních vod a vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem se odběratel zavazuje
zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za nedodržení termínu splatnosti měsíčních záloh
může Dodavatel účtovat Odběrateli úrok z prodlení a to ve výši dvou procent z dlužné částky za každý den po splatnosti zálohy. Pro
úhradu pokut platí stejné platební podmínky, jako pro ostatní závazky plynoucí z této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen
nárok dodavatele na úhradu způsobené škody.

VI. DOBA

PLNĚNÍ

A

PLATNOST

SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu s platností od : 1. 1. 2013 na dobu neurčitou
Plnění předmětu smlouvy je průběžné, podle potřeby odběratele, v limitech plynoucích z této smlouvy, včetně jejích příloh.

VII. ZÁVĚREČNÁ

USTANOVENÍ

Uzavřením této smlouvy se ruší dosud platná smlouva

uzavřená dne:

Každá ze smluvních stran je povinna včas informovat druhou smluvní stranu o změnách údajů a skutečností jakkoliv se týkajících
náplně této smlouvy, či ve smlouvě přímo uvedených.
Znění této smlouvy a jejich příloh lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, vyhotovenou formou dodatku.
Smlouva včetně příloh je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Součástí závazků plynoucích z této smlouvy oběma stranám jsou podmínky plnění uvedené v přílohách:
1. Výpočet množství odpadních vod
2. Zásady pro výstavbu splaškové kanalizace

VIII. PODPISY
Za dodavatele:

Datum :

SMLUVNÍCH

STRAN

Za odběratele:

Datum :
………………………………………………...

……………………………………….…

………………………………………………...

……………………………………….…..

Výpočet celkového množství vod vypouštěných do veřejné kanalizace
Výpočet stočného
Podle § 19 odst. 5) zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Výpočet je zpracován na základě směrných čísel potřeby vody uvedených v příloze 12 Příloha ke smlouvě
vyhlášky 428/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
č. O_001/2012
Dodavatel vyplní silně orámovanou část formuláře .Položky,které se u něho nevyskytují proškrtne
Jméno a adresa dodavatele:
Adresa odběrného místa:
Obec Horní Kamenice
Horní Kamenice
Horní Kamenice 65, 345 62
č. p. XXX

Množství splaškových vod odváděných z bytu do veřejné kanalizace
Tabulka
č. I

Vybavení bytu (chaty)

Roční spotřeba vody pro obyvatele
dle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb.
Počet osob

1.
2.
3.

Pouze s výtokem vody mimo byt
Pouze s výtokem vody bez teplé vody
S tekoucí teplou vodou

Celková spotřeba
Vlastní zdroj
Odběr z veřejného vodovodu
Výše stočného dle tabulky č. I
DPH 14%
Cena stočného za rok s DPH
Měsíční paušální platba

4
3

m /rok
144

3

m /osobu
16
25
36

Celkem ( m3 )

3

Celkem Kč bez
DPH
3157,90

Sazba Kč/m bez
DPH
21,93

144

3157,90 Kč
442,10
3600,- Kč

300,- Kč

Odběratel prohlašuje , že všechny údaje uvedl v souladu se skutečností. Nesprávné, nebo neúplné údaje
mohou být posuzovány jako nesplnění bodu č. II se stanovením výši postihu dle bodu č. V podepsané
smlouvy , které je tato příloha součásti.

Datum:

Podpis (razítko) dodavatele :

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
I.
byty
1.
2.
3

BYTOVÝ FOND
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo
byt za rok
na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na
kohoutku) za rok
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na
kohoutku) za rok

15 m3
25 m3
35 m3

Uvedená hodnota je součtem spotřeby studené a teplé vody.
V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody, lze při výpočtu
použít hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
rodinné domky
na jednoho obyvatele bytu v rodinném domku (max. 2 byty - 2 rodiny) se připočítávají 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady
a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
rekreační chaty (chalupy)
na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položky 1. – 3.
s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr
pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
II.

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

kancelářské budovy
(bez stravování)
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dní za rok
8 m3

4.

WC, umyvadla

VI.

RESTAURACE, VINÁRNY
Restaurace, vinárny, kavárny

44.
45.
46.

na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dní) m3 za rok
(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
pouze výčep
50 m3
výčep, podávání studených jídel
60 m3
výčep, podávání studených jídel a teplých jídel
80 m3

Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám 44, 45, 46)
47.
48.

VII.

výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
za jednu směnu
mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla
za jednu směnu

450 m3
60 m3

PROVOZOVNY
na jednoho pracovníka v jedné směně za rok

provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
49.
50.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování

18 m3
26 m3

51.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v
provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny

30 m3

VIII. PRODEJNY
prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
55.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

18 m3

