Smlouva o odvádění odpadních vod
pro č.p.
(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (dále jen „zákon“) mezi smluvními
stranami:
I.
VLASTNÍK A PROVOZOVATEL:
se sídlem:
IČO: 00236691
Zastoupená:
tel.: +420 327 398 135
Web: www.ouzleby.cz
bankovní spojení:
(dále jen „Provozovatel“)
a
ODBĚRATEL:

Smluvní strany
Obec Žleby
Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby
DIČ: CZ 00236691
Vladimír Šindelář, starosta
E-mail: majetek@ouzleby.cz
ID datové schránky: g6xa99q
Sberbank CZ a.s. č.ú. 4200311362/6800

Jméno a příjmení/titul/, obchodní firma………………………………………………………………….
Trvalý pobyt/sídlo nebo místo podnikání:……………………………………………………………….
Datum narození/IČ:………………………… DIČ:, je-li plátce DPH: CZ…………………………..
tel.:………………………………………….
bankovní spojení:…………………………..
číslo účtu:……………………………………………..
Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla nebo trvalého pobytu):
Název/jméno a příjmení/titul……………………………………………………………………………..
sídlo/trvalý pobyt (sídlo nebo místo podnikání)………………………………………………................
tel.:…………………………………..
(dále jen „Odběratel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi provozovatelem a odběratelem
při odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a jejich čištění na čistírně odpadních vod.
2. Smluvní strany se dohodly, že místem odvádění odpadních vod je stavba nebo pozemek připojený
přípojkou na kanalizaci (dále jen „Odběrné místo“):

Adresa odběrného místa:
Popis odběrného místa:
Počet trvale připojených osob
Vlastník připojené nemovitosti:

Jímka tlakové kanalizace

Odvádění a čištění odpadních vod

III.

Provozovatel se zavazuje zajistit pro odběratele odvádění odpadních vod kanalizací, odběratel se
zavazuje vypouštět odpadní vody do kanalizace a hradit dodavateli úplatu za odvádění odpadních vod
(dále jen stočné) podle této smlouvy.
Množství odváděné odpadní vody bude zjišťováno:
☐ ve výši vody odebrané z vodovodu (dle stavu vodoměru)
Odběratel prohlašuje, že na odběrném místě není jiný zdroj vody, z nějž by byla vypouštěna voda do
kanalizace.
…………………………………………………………………………………………………………..
☐ výpočet dle směrných čísel roční spotřeby vody v souladu s Vyhláškou č. 428/2001 Sb.,
Příloha 12
Vypočtené množství činí:

m3/rok

Množství vypouštěné odpadní vody bylo vypočtené na základě podkladů dodaných odběratelem.
Odběratel prohlašuje, že na odběrném místě není jiný zdroj vody, z nějž by byla vypouštěna voda do
kanalizace.
………………………………………………………………………………………………………….
☐ ve výši součtu vody odebrané z vodovodu a vody získané z jiných zdrojů (typ
zdroje……………………................), které bude zjišťováno:
☐ Měřícím zařízením ve vlastnictví majitele vodovodu (VHS Kutná Hora)
☐ Měřícím zařízením ve vlastnictví odběratele
Množství vypouštěné odpadní vody bude odečítáno na obou měřidlech

IV.

Limit množství odváděné odpadní vody:

Množství a míra znečištění vypouštěných odpadních vod a bilance znečištění odpadních vod jsou
určeny platným kanalizačním řádem.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena za odvedení 1 m3 odpadní vody (stočné) se stanovuje v souladu s příslušnými cenovými
předpisy. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou pro odběratele k dispozici v sídle
provozovatele Obce Žleby a též na webu provozovatele: www.ouzleby.cz
2. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není-li k dispozici
časový odečet spotřeby, bude provedeno vyúčtování na základě průměrné denní spotřeby za předchozí
odečtové období.
3. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu k datu změny ceny dle předchozí
ceny a od data změny ceny k novému odečtu v nové ceně.
4. Dodavatel bude provádět vyúčtování prostřednictvím faktur (daňových dokladů) a to na základě
odečtu spotřeby.

5. Dodavatel je plátcem DPH, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.
6. Četnost vyúčtování je stanovena následovně: kvartálně (4x za kalendářní rok).
☐ zasílat fakturu s vyúčtováním v elektronické podobě na adresu:
(uveďte prosím e-mailovou adresu, popřípadě spojení na datovou schránku, telefonní spojení uvádějte
pokud možno vždy).

Odběratel:

Email:

Tel. spoj. (na kontaktní osobu):

Datová schránka:

VI.
Způsob fakturace a plateb stočného
1. Fakturace a platby budou prováděny dle platného zákona.
2. Faktura musí obsahovat tyto údaje: datum splatnosti, variabilní symbol (číslo faktury, datum
uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum vystavení, datum odeslání, přesné označení dodavatele a
odběratele, období vyúčtování, číslo domu, výše stočného).
3. Lhůta splatnosti faktur za stočné je 14 dnů.
Způsob placení:
a) v hotovosti v kanceláři OÚ Žleby
b) prostřednictvím příkazu z bankovního účtu na účet obce vedeného u Sberbank CZ a.s., č.ú.
4200311362/6800, variabilní symbol se uvede číslo faktury
Případné přeplatky vrací dodavatel odběrateli následujícím způsobem:
☐ převodním příkazem na účet č.:
☐ hotově
VII.

Ostatní a závěrečné ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Odběratel a Provozovatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu
kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této
skutečnosti (změna výše stočného nemá vliv na změnu smlouvy a jeho výše bude vždy zveřejněna na
úřední desce dodavatele: www.ouzleby.cz)
3. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo
odběrného místa, zasílací adresa, stanovení záloh, vyúčtování.
4. Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak.
Dodavatel má však právo vypovědět pouze v případech změny vlastníka, resp. Odběratele připojené
stavby nebo pozemku bez ohlášení této změny, změny legislativy, která vyvolá nutnost upravit
smlouvu nebo při ukončení provozování kanalizace. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc,
přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Součástí smlouvy jsou přílohy „Reklamační řád“ a „Všeobecné podmínky odvádění odpadních
vod“. S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a
souhlasí s nimi.

6. Vztahy mezi dodavatelem a provozovatelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se
řídí příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a
odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem.
7. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Ve Žlebech dne:

………………………………………..
Provozovatel zast.
Vladimírem Šindelářem, starostou obce

……………………………………..
Odběratel
jméno, příjmení, podpis

