Městys Machov, 549 63 Machov, č.p. 119

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ
číslo smlouvy:

I. Smluvní strany
DODAVATEL (provozovatel kanalizace) :

Městys Machov
549 63 Machov č.p. 119
IČ : 00272809
DIČ :
Bankovní spojení : 1183009319/0800
Telefon : 491 547 121
Zastoupený : Ing. Jiří Krtička, starosta

ODBĚRATEL:
Název/jméno a příjmení/titul

IČ :

Adresa (sídlo/trvalý pobyt)

DIČ :

Zastoupen/funkce

Telefon :

E-mail :

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla nebo trvalého pobytu) :
Název/jméno a příjmení/titul
Adresa : (sídlo/trvalý pobyt)

II. Vlastník kanalizace
Vlastníkem veřejné kanalizace a ČOV je Městys Machov. Dodavatel prohlašuje, že je provozovatelem
kanalizace pro veřejnou potřebu obce Machov a osobou oprávněnou k provozování kanalizace ve
smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů.
III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran pro realizaci odvádění odpadních
vod. Dodavatel, za podmínek stanovených touto smlouvou, se zavazuje kanalizací odvádět
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 závazky ze smlouvy vyplývající.
Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod, které
upravují práva a povinnosti obou smluvních stran a Reklamační řád.
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IV. Odvádění odpadních vod
1. Odpadní vody jsou odběratelem vypouštěny do kanalizace kanalizační přípojkou z připojené
nemovitosti:
obec:

Machov

část obce, č. popisné:
parcela číslo:

katastrální území:

kanalizační přípojka je z materiálu:

o profilu:

napojení do stoky:
Odvedení odpadních vod kanalizací je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační
přípojky do kanalizace.
*

2. Množství vypouštěných odpadních vod :
odpovídá množství pitné vody odebrané odběratelem dle údajů dodavatele vody Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.
Odběratel v tomto případě prohlašuje, že na daném odběrném místě není žádný jiný zdroj
vody, z něhož by byla vypouštěna voda do kanalizace.
v případě pouze jiného neměřeného zdroje odpovídá množství vody dle Paušálního listu pro
výpočet stočného, který je nedílnou součástí této Smlouvy
v případě vody získané v kombinaci měřených zdrojů odpovídá součtu množství pitné vody
dodané (odebrané) z vodovodu dle údajů Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a množství
vody získané z jiných měřených zdrojů (typ zdroje………………….., typ měřidla
………………………., které bude zjišťovacím měřícím zařízením odběratele)
v případě vody získané v kombinaci pitné vody dodané (odebrané) dle údajů dodavatele vody
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a pitné vody získané z jiných neměřených zdrojů
odpovídá vyšší z těchto hodnot:
- množství pitné vody dodané (odebrané) z vodovodu
- součtu směrných čísel roční spotřeby vody dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění
pozdějších platných předpisů, a to tak, aby vždy odpovídaly skutečnému stavu (zejména
pokud jde o počet osob užívajících připojenou nemovitost
smluvní strany se dohodly, že roční spotřeba vody na odběrném místě je ……………….m
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3. Počet trvale připojených osob v době uzavření smlouvy (dle sdělení odběratele) : …………
4. Limity znečištění jsou uvedeny v kanalizačním řádu, případně jsou tyto limity upraveny ve
Zvláštním ujednání této smlouvy nebo jako příloha této smlouvy.
5. Kanalizace je ukončena centrální ČOV a proto není dovoleno (pokud písemně výjimku
nepovolí dodavatel) vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na soukromé části přípojky.

V. Cena, fakturace a placení
1. Za odvádění odpadních vod dle této smlouvy fakturuje dodavatel odběrateli stočné
v jednosložkové formě dle svého platného ceníku, který je k dispozici na internetových
stránkách dodavatele www.machov-obec.cz a na úřadu městyse. Cena je stanovena dle
*

*Zvolenou možnost označte křížkem
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platných cenových předpisů rozhodnutím dodavatele. Změnu ceny zveřejní dodavatel před
termínem její platnosti na internetových stránkách dodavatele www.machov-obec.cz Ve
fakturačním období se změnou ceny bude nová cena uplatněna dle článku 7 bodu 2.
Obchodních podmínek.
2. Cena je stanovena na základě cenové kalkulace realizované dodavatelem, který ji po
schválení zveřejní. Cena je stanovena zpravidla na dobu jednoho roku. V případě, kdy dojde k
úpravě cen novým cenovým výměrem a nebude proveden fyzický odečet, provede se
vyúčtování poměrně dle aktuálních cen v jednotlivých obdobích.
3. Fakturační období :

- pro fyzické osoby 1 x ročně za odečtové období stanovené
dodavatelem v Obchodních podmínkách
- pro právnické osoby 4 x ročně za odečtové období stanovené
dodavatelem v Obchodních podmínkách

4. Vyúčtování plateb za stočné provede dodavatel prostřednictvím daňového dokladu – faktury
vystavené nejpozději do 14 dnů po dni zdanitelného plnění. Doúčtování stočného bude
odběratelem uhrazeno bezhotovostně na účet Městyse Machov, vedeného u České spořitelny
a.s., číslo účtu: 1183009319/0800 v souladu s vystavenou fakturou (výjimečně hotově
v pokladně Úřadu Městyse Machov, pokud odběratel nemá bankovní účet). Přeplatky nad
500,- Kč (včetně) budou dodavatelem uhrazeny bezhotovostně na účet odběratele uvedený
v záhlaví této smlouvy (výjimečně odběrateli hotově v pokladně Úřadu Městyse Machov,
pokud odběratel nemá bankovní účet). Přeplatky do 500,- Kč budou použity jako uhrazená
záloha odběratelem pro následující fakturační období.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH v platném znění
6. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanoví do 30 dnů ode dne vystavení faktury,
přičemž ve sporných případech se má za to, že byla doručena třetí pracovní den ode dne
odeslání a dnem odeslání je den jejího vystavení.
7. Faktury jsou odběrateli doručovány v papírové podobě prostřednictvím držitele poštovní
*
licence nebo v elektronické podobě. Smluvní strany se výslovně dohodly na doručování:
v papírové podobě na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy
v elektronické podobě na e-mailovou adresu:

……………………………………………..

8. Při prodlení s platbou má dodavatel nárok na zákonný úrok z prodlení.
9. Zálohová platba
Smluvní strany se výslovně dohodly na pravidelné zálohové platbě* :
měsíčně

čtvrtletně

10. Odběratel bude pravidelně vždy k poslednímu dni daného měsíce, nebo čtvrtletí hradit zálohu
na stočné na účet Městyse Machov, vedeného u České spořitelny a.s., číslo účtu:
1183009319/0800, jako variabilní symbol se uvede číslo této smlouvy.
11. Výše pravidelných záloh je dohodnuta takto: …………. Kč
12. První záloha bude uhrazena do ………..2016
Změna výše záloh je možná vždy jen 1 x ročně po skončení fakturačního období na základě
písemného oznámení odběratele, kdy toto oznámení se dnem doručení stává přílohou této
smlouvy jako dohoda o změně výše zálohy.

*

*Zvolenou možnost označte křížkem
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13. Způsob platby záloh* :
Bezhotovostním převodem na účet dodavatele, variabilní symbol = číslo smlouvy
Hotově v pokladně úřadu městyse (pouze čtvrtletně)
Poštovní poukázkou, variabilní symbol = číslo smlouvy

14. V případě nezaplacení stočného, případně jiné pohledávky (nebo jejich části) dle této smlouvy
do data jejich splatnosti, bude odběrateli zaslána upomínka. Za zaslání této písemné
upomínky včetně jejího vyhotovení a poštovného může dodavatel odběrateli v následujícím
fakturačním období vyúčtovat tyto náklady, nejméně však 50,- Kč za každý jednotlivý případ.
Odběratel je v takovémto případě povinen tyto vyúčtované náklady uhradit společně
s vyúčtováním za následující fakturační období.

VI. Doba plnění
*

Smlouva se uzavírá na dobu :
neurčitou s účinností od 1.1.2016 a lze ji ukončit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou,
která odpovídá ustanovení § 1999 odst. 1., zákona č. 89/2012 Sb. tzn., že závazek lze zrušit
ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň 3 měsíce předem. Smlouvu lze
ukončit i dohodou smluvních stran.
určitou s účinností od ……………………… do …………………………..
VII. Zvláštní ujednání
1. Smluvní strany potvrzují, že odběratel se napojil do data 1.1.2016 kanalizační přípojkou na
kanalizaci a současně začal do této kanalizace vypouštět odpadní vody.
2. V případě, že dle článku IV. bodu 2. této smlouvy odpovídá množství odpadní vody množství
dle Paušálního listu, je podkladem pro vyúčtování stočného Paušální list, který je přílohou této
smlouvy. Na písemnou žádost dodavatele je odběratel povinen vyplnit a předat dodavateli
Paušální list s aktuálními údaji, dle situace na odběrném místě. Údaje v něm uvedené musí
odpovídat skutečným poměrům na odběrném místě. V případě změny poměrů, jejímž
důsledkem je dlouhodobější změna některého údaje v Paušálním listu, je odběratel povinen
změnu neprodleně nahlásit dodavateli a vyplnit aktuálními údaji nový Paušální list.
3. Stočné dle platného ceníku dodavatele a náhrady ztrát vzniklé neoprávněným vypouštěním
odpadních vod do kanalizace platí odběratel výlučně dodavateli a ten je oprávněn neuhrazené
platby vymáhat a to i soudní cestou. Při ukončení provozování kanalizace dodavatel smluvně
zajistí převod práv a povinností z těchto smluv na nového provozovatele.
4. Plnění třetí osobou (tj. plátcem faktur): Jestliže faktury za stočné budou hrazeny třetí
osobou - plátcem faktur, berou smluvní strany na vědomí, že třetí osoba není účastníkem
vztahu založeného touto smlouvou a nepřebírá žádné závazky plynoucí z této smlouvy. Pro
případ, že vystavené faktury nebudou v termínu splatnosti uhrazeny, zavazuje se odběratel
tyto faktury uhradit včetně úroků z prodlení účtovaných dle Obchodních podmínek.
VII. Závěrečná ustanovení
1.

*

Dojde-li na straně odběratele ke změně údajů vztahujících se k uzavřené smlouvě, zavazuje
se postupovat podle článku 4. bodu 3. Obchodních podmínek a tyto údaje dodavateli sdělí bez
zbytečného odkladu.

*Zvolenou možnost označte křížkem
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2. Vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou, ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., z. č.
275/2013 Sb., z. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, prováděcí vyhláškou č. 428/2001
Sb. a Obchodními podmínkami o odvádění odpadních vod kanalizací, vydaných dodavatelem,
případně ustanoveními předpisů je nahrazující.
3. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., že
shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje, které uvedli v této smlouvě. Odběratel dává
tímto v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako
správci údajů, souhlas ke shromažďování osobních údajů v rozsahu této smlouvy a jejich
zpracování 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 pro dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s platnými
předpisy.
4. Účinnost smlouvy nastává připojením nemovitosti nebo pozemku odběratele na splaškovou
kanalizaci dodavatele. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.
5.

Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží odběratel a 1 obdrží dodavatel.

6. Změny smlouvy je možno provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou Obchodní podmínky o odvádění odpadních vod kanalizací
vydané dodavatelem, které odběratel obdržel při podpisu smlouvy.
8. Smluvní strany současně sjednávají, že přijetí návrhu smlouvy s dodatky, výhradami nebo
jinými změnami, a to i v případě, že se jimi podstatně nemění podmínky návrhu, se považuje
za nový návrh.
9. Odběratel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s textem smlouvy i Obchodních podmínek,
text mu byl přiměřeným způsobem vysvětlen a je mu srozumitelný.
10. Znění této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Městyse Machov.

V Machově dne :

V Machově dne :

……………………………………….
Dodavatel

………………………………………….
Odběratel
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