smlouva o odváděníodpadních Vod

yaÍZáÍy sLg.

čísIo:20í 79001346

UzavienápodleUslanoven]s8odsl'6ŽákÓnač.27412001sb'ovodovodéchakanajzacichploveřejnoupÓtiebuaozměně

někléďÓh ŽákonŮ (zákon o vodovodech á kaIajzáÓidll)' a Vylrlášky Nlinistelstva zemědějstviě.428/2oo1sb' kIeroU se provád
zákon č 274l2oo'] sb, o ýÓdovodech a kanalzacich p.o veře]nou polřebu a o změně nékterých zákonú (zákon o vodovodech a

kánal2aciclr) Vševezněni pozdějšic]r předpisů

čÍsloolvl:

4400000584

čisloodběratele:

43751555
l.

Dodavate (provozovate

F]rma:
Adresa]
ZasloLrpená
ň
D Č:
sp sová značka]

)

smluvní strany:

:

VaK zápy' s.r.o'
zápy čp'9' 25o 01 zápy
lng' Tomáš Blábolil' jednatel společnosti
47544511

cz47544511
zapsaná v obch. rejstříku u lvlěstského soudu v Praze oddÍ1 c, vložka 26904
odpovědný zásit]pce: BohumiIa Tejčková '
Bankovni spojeni: čsoB, čÍsloúčtu:265745809/0300
Kontakly:
tel.:384 36'1 356 (zákaznické střed sko p Tejčková) e_mail : info@Vak-zapy.cz
tel.: 603 206 753 (dispeč]nk dodavaie e)
lvww : www.vak-zapy'cz

odběrate adresa

odběrate]e

a

lč: 4751555

Jméno' pří]mení tlt!] Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z.s.
Klecany
Obec

:

?sČ :
l]]ice

:

250 67

ČsI. armády 485

E-rna

I

prochazkova.veronik@seznam,cz

Adresa odběmého rrrísta]
lvlěsto Klecany

obec:

ice
Čs|ooarc
Část obce

/ lJ

Korespondenčníadresa
Jméno' přljrnenl'

:
PSÓ
Obec r
t-]

ice

Čsl. armády

Katastrá ní Úzerni|

Cp '

]

tituI Junák - český skaut, středisko Havran Kl
Čsl' a.mády 485
25o 67

Klecany

485

Vlastnik vodovodni a/nebo kánálizačni piípojky a pripojené nemovitostiI
J

rnéno, příimení ttlr: lvlěsto

Obec:

Klecany

PSČ

250 67

Ulce
Mob

:

:

lC:

Klecany

Do Klécánek 52
Te efon

I

:

43751555

284 890 064

E-ma l:
a
Dodaváie ]ako pÍovozovate VodovodU a kanalzace by k uz'avřenísmlouvy smluVně pověřen VastnikerÍ]VodovodU
kanal]zace lvlěsto Klecany' Do Klecánek 52, 250 67 Klecany' lco| 00240290

DodavateljéVeVziahukodbéÍatelodpovědnýrnzaVšechnyzáVazkykterézeVsÓUadusesmouvouo
a de zákona o

orouozován] VoclohospodarsKeho ma]etku Uzavienou s V|astníkern Vodovodu a kana izace
VÓoovode-n a la1a /ac c^ p' eré<l 7 J asL_' á .ooo'od-' á'a l1o(é'a oÍo.o/o/ále|e

ll' Předmět smlouvy
Předmétem smlouvy o dodáVce Vocly a/nebo odvádění odpadních Vod (dále jen smlouva) ]e Uo,;'é \7::-] r.ez]
dodavatelem a odběraie]em:
:
a) při dodáVkách Vody z Veřejného Vodovod!
b) přiodváděnlodpadních Vod Veřejnou kanal]Zací

x

(uve.le se bLrď dodávka vody nébo odvádění odpadnich vod nebo obě s UŽby)

lll. Účinnost smlouvy

dccávk"
Úč]nnost smlouvy nastáVá dnem podpisu télo smlouvy Pro úěely fakturace Vodného a/nebo siočnéhcza
na
tonio
přede
télo
sr.loUVy
Úč]nnosti
poskytnubich
dnern
odběratel
Vody a/nebo odvádéní odpadních Vod
jjŽ
smloU\ry
piede
Úó
nnost]
této
p
dnern
předmét
by
něn
smLouvy
že
Činl
nespornýnr
odb;Ínérn nrlstě sm uvní strany
a io s následujícímiúdaj
Plněni poskytnuto ode dne: 1.6.2017
0
ÓGoílrěřda:
1.6.2017
361
stav měřidla:
stÉn a
srn uvni strany dá e proh ašLlji Žetotopněnl nebyo V rozporLr s opláVněnýr.1 zá]ny Žádné ze sm UVn ch
povaŽu]l]e za plněni podle této srn ouvy

m3

lV' Dodávka pitné vody
Dodavate se zavazu]e za]jstit pro odběrate e dodáVku Vody z Vodovodu V jakosti Vody odpovída]lcÍustanovením
VyhláŠky ]V]]nisterstva zdravotn ctvÍ č.252/20a4 sb' kteÍou se stanovj hygienické poŽadavky na ptnou Vodu a
čehost a rozsah kontroy pjtné Vody'
Počet př]pojených osob pro dodáVku p]tné Vody je podle 5dě]ení odběratele 0 osoby'
Čí5lood bě rné ho místa: 4400000584

MnožstvídodanéVodybUde Zjišťováno: Vodorněrem

Nernovitost nenl napoiena na Veřejný
provozoVaný dodaVate]era]

Výpočtem
Vodovod
J(

Ve

Výši 0'00

m3/rok

Parametry pro dodáVku ptné Vody
lJkazate e jakost V dané lokalltě ke dnl uzavření této sm]ouvy jsoi] pro Vybrané hodnoty stanoveny takto: Vápník V
lazrnezí 1a až 30 rng/ hořčlk ý roznezí 5 aŽ 15 rŤ]9/l, dusÓnanyV rozrÍ]ezi 30 až 50 mg/l Podobu irváni této
srn ouvy UVedené hodnoty mohou ko ísal' Aktuá ni hodnoty isoL] zjistite né u dodavate e'
T]akové poměry V místě přípojky mnin-rání tak 015 Mpa' maxlmálnl t]ak 0'6 Mpa (V odůVodněných případech 0'7
l\ilPa)

:
průtok
Jrnenovitý
Vodorněru
Jmenov]tý průrněr Vodoměru

DN/mm

m3/hod

Umístěníměřidla:
odečty měřidel provádi dodavate dle Vlastního harrnonograrnu Pokud není odběrné n']lsto nebo Vodoměr V době
odečtu přist!pné je pÍovozovate opráVněn stanovt teÍmin náhradnlho odečtu Vodon-]ěru nebo zanechat na
odběrném místě zv]áŠtni tiskopis. V tonrto případě ]e odběratel povinen oznárn]t provozovate i přesný stav Vodorněru
do 5 dr]Ů ode dne zanechánl takového tiskop su na odběrném místě

V. odvádění odpadních vod
Dodavate se zavazuje zaj]stt pro odběrate|e odváděníodpadních Vod kana]zací a odběrate se zavazuje Vypouštět
odpadnl Vody do kanalzace' KVa ita Vypotrštěných odpadních Vod odběratelen'] nTusÍ odpovidat obecně záVazným
paáVnirn předpisůrn Včetně platnému kana]izačnírnu řádu pro Veřejnou kana izaci do které jsou odpadní Vody
Vypouštěny. L mit rnnoŽství odváděné odpadnl Vody není stanoven, pokud není V této snrlouvě Uvedeno jinak.
Počet připojených osob pro odVáděni odpadnlch Vod je pod e sděleníodběraie e
Či5lo odběrného mGta] 4400000584

0

osoby

]V]noŽství odváděné odpadní Vody bude stanoveno:

Ve Výši dodáVky Vody dodané z Vodovodu a r.éřené Vodorněrem:
Ve Výši dodáVky ŽÍskanéz ] ných ŽdÍojŮ měiené zařlzenírn odběrate e
Výpočtem Ve

Výši

0

nr3/rok

součter.l rnnoŽstvi Vody dodané z VodovodU měřené Vodoměrem a

Vody měřené odběratelem a Vody stanovené Výpočtern
NemovitoSt neni př pojena na Veřejnou kanalzaci provozovanoU dodavate er.

,

Vl' cena a platební podmÍnky
smluvní strany se dohody' Že cena za dodáVku ptné Vody a odvádění odpadních Vod' tj cena pro Vodné a pro
siočnéa cena za da]ši slližbv se s]ednáVá pod e cenik! dodavate e' cenu pro Vodné a pro stočnéstanovl dodavate]
aposchváenl V astníkeTn Vodovodu a kanalzace a pode podnrínek zákona č 526/1990 sb. o cenách a zákona č
214]2ao1 sb.. o Vodovodech a kana izacích a prováděcích předpisů těchto zákonů V platném znění připadně podle
předpisŮ je V budoL]cnu nahrazljiclch
ceník Vodného a stočnéhoje k dlspoz c (r dodavateLe a Vlastnika Vodovodu a kanalzace ZpŮsob Vyhlášeni cen
ŽpŮsob Vyúčtovánía p atebnl podírlnky jsou uvedeny V podmínkách ke smLouVě o dodáVce Vody a o odvádění
odpadnlch Vod' sm uvní sirany sl mohou sjednat zálohové platby Ve VýŠla termínech dle p atebního kalendáře 'lebo
plánu záloh' kteni'brrde odběratel zaslán' Zálohy moho! být s]ednány pod]e skuteČně dodaného nebo odVedeného
mnoŽstvl V předchozlm zúčiovaclm období nebo mohoL] být sjednány do Výše maxinrálně 100% dodáVek pod e
směrných člse roóni 5potřeby Vody sianovených V plováděcim předp su. Dodavate]ie opráVněn přizměně cen pro
Vodné a pro siočnénebo zrněně dodaného nebo odvedeného mnoŽstvi pitné Vody upravit Výš záloh tak' aby
odpovidála alkvotnímu po(]iu z předpokládané faktLrrace za přís]uŠnéobdobl' ZálohoVé plétby za Vodné a stoČné
po.to ol oo lc'ed'a'J o' oo_ h'é/ery'a''o
4400000584
VariabinÍsymbo pro předp s záloh:
Výše předp su pro pLatbu záLoh 1000 Kč(jednou za 3 měsíce )
Z bankovního

ÚótU odběrate e:

2636206s8 / 0300

265t45809 / O3oO
Na bankovní účetdodavate e:
pro
pro
může
mlt
Vodné
stočné
cena
]ednos oŽkovou nebo dvousloŽkovou formu

o Úhracě ceay p'c lac.é a 3'a
stočnéVe dvousoŽkové formě Včetně druhll stanovené pevné soŽky riůŽe ]akc Vlzsil { lccovco- a 'eca
kana izace íoŽhodnoLJt pouze obec nebo práVnická osoba' Ve které Výkon hasovacich |la! aŽ aae' -É,-i': ':
dvoutřetinové VětŠ ně obec V tomto případě lozhodlje obecně záVaznou vyhláškoi] vlae.ct V Sa-.s:ainé
působnosti' u práVnické osoby má tuio kompeienci]e]í nejvyššl oÍgán
odběratel bere na Vědorní' Že pokud tak stanoVí p atný práVní předp]s má V přlpadě nefunkčnosij Vodovoc.ito nebo
kanalizačnÍho systérnU a, při up atněnl dvoUs oŽkové formy ceny nálok na poskytnUtÍ s]e\Y z pevné sloŽky .eny za
kaŽdý započatý den kromé prvnlch 24 hodin a io na zák adě pisemné žádosti up atněné L] dodavatele
odběraie bere na Vědoml, Že pokud z dŮVodů spočivajícíchna ]eho strané neodebeÍe V přis]uŠnémzÚČtovacím
obdobi doC]anou Vodu nebo nevypustl odpadní VodU a]ell stanovena dvous oŽková formaceny'je povren zap]atit
dodavate i pevnou sLoŽky ceny pro Vodné a pro stočné
VyúčtovánízaVodné a stočnébudé hrazeno sloŽenkoll, nebo převodnim přlkazenr na Účei dodavate e
Přep aték bude odběrate]i zaslán sloŽenko! na adresu jeho trva ého byd iště popřipadě převeden na jeho Úče1 d e
zvoleného zpŮsobU p]ateb
V připadě, kdy odběrate řádně nep ní sVé záVazky VŮč dodavate] přecházl lato povlnnost na

V

astnika nemovitosi

Vpřípadě Že dojde k Úpravě cenyproVodné a pro stočné(zn,ěna cenlků) a nebude proveden í/z cký odečet stavu
rněřda provede se faktlrrace na základě průrněrné dennl spotřeby propočtenépočtem dni Ža půVodni cenu resp
počtenr ciní od doby platnostj noVé ceny do doby provedeného fyz ckého odečiu.

Vll. Doba platnosti smlouvy

smlouva se uzavÍrá na dobu neurčitou Platnost této smlouvy skončípísemnou dohodou, nebo za podrninek
L]Vedených V článku VlL , bodu 4 srn ouvy a Po(]rnÍnek dodáVky Vody z Vodovodu a/nebo odvádění odpadnich Vod
kanalzácl (ze]ména dle kaptoy X Da|ši ujednánl Podrninek dodáVky Vody a/nebo odváděnl odpadnich Vod _

příohač 1 iéto sm]ollvy)'

I
2.
3.

4'

Vtll. ostatni a závěrečná ustanovení
Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsolr Výsovně touto smlouvou upraveny se řidi obecně
záVaznýn,i práVnlr! předpjsy Smuvni Vztah se rovněŽ řidí zákonem č.274l2aa1 sb' o Vodovodech a
kana izacích a jeho provádě]icÍ Vyhláškou č' 42al2au sb.' Vše V p]atném znění a ujednánim uvedenýrÍ] V
podmínkách dodáVky Vody a/nebo o odvádění odpadních Vod a reklamačním řádem dodavate e, které jsou
nedÍlno! součástí této srnouvy Tyto podmÍnky jsou p ainé k datu podp sU této srn ouvy odběratel zároveň k
datu podpsu srn ouvy pÍohlaŠlie,Že by s podminkam dodáVky Vody a/nebo odvádění odpadnich Vod
dodavate e seznámen a souhlasí s ]ej]ch zněnlm Dodavate je opráVněn jednostranně měnt tyto obchodní
podnrlnky zejrnéna z dŮVodu Žmény a VýVo]e tÍŽnlch ukazate ů změny egislativy, VýVo]e judkaiury' VýVoie V
obasl] technolog la prostředků komun kace provozních dŮVodů, upřesnění ustanovení obchodních podmlnek
oznámení o znrěně obchodnich podmínek zveřejní dodavate] nejméně tři měsíce před okarnŽikem kdy nrají
nové obchodní podn,lnky nabýt úč]nnost]smuvní strany se dohody Že zrněna bl]de oznámena formoll
zveřeinénl na Webových stránkách dodavate|e a nové obchodni podmlnky budou rovněŽ k d]spozici na
kontaktnlch nrístech dodavate e; rozhodujicí]e datum zveřejnění na Webových stránkách dodavate e

NesouhasiiodběrateL sezměnou obchodnlch podminek rná práVo tuto sm|ouvu písemnéVypovědět Ve hůté
30 dnŮ ode dne ŽVeřejněni změny obchodních podnrinek Výpovědní doba činl 30 dnů a počiná běŽet od
prvnlho dne nás ed!.]lcího měsice po jejin'] doručenídodavate i'
jníormovat o znrěnách Všech skutečnosti uvedených V
Sm uvni strany ]so! povinny plsemnou íormou bezodk adně se
této srŤr oUVě Ýznikne_l nenahlášenjm takové změny dodavate i újma je odběrate pov nen ji V p]né Výši uhradit
y'ro výpoved sn,lolvy platí VýpovědnÍ hŮta 1 rněsíc a začlná béžet
smluvnl strany mohou smlouvu Vypovědět.
prvnlrn kalendáinírn dnem nás edujícího rněslce' Před Ukončenim p|atnosti této smouvy je odběrate povnen
dodavaie] umoŽni provést konečný odečet měřiciho zařízení ]eho demontáŽ V případě odpojení Vodovodni
a/nebo kana iŽačnípřípojky a da]šÍčnnost nezbytné k ukončenl odběru Vody a/nebo odvádění odpadnich Vod'

5'

Tato srn ouva nahlazu]e

6.

srnlouva ]e Vyhotovena Ve dVoU V přlpadě od|šného rnajte]e nen']ovtost a odběratee Ve třech stejnopisech'
přčemŽ kaŽdá strana obdrŽl po jednorn
s-!,J^: stra.y proh!aŠLril žesi snrlo!Vu piečety že smlouVa by a lrzavřena pod e je]jch plavé a svobodné Vů e

8

a Íušlpředchozí ujednání obou smuvnich stran Vztahu]icí se k

térnuŽ odběínému

mistlr a to dnem nabytí sVé ÚČ]nnosti'

. .a

] podep su]j'
smuVní sÍany se dohody' Že pokud odběrate V souvislosti se zrněnou V asin]ctví pi]pojené nemovLtosti
(odběrného místa) tuto smlouvu iádně neukončídohodou s dodavate em nebo Výpovědí zanká tato smouva
kedni kcly noVý Vlastník přpoiené nemovitosti (odbéméhomista) prokáže dodavate]nabytl Vastnlckého práVa
k ní a uzavře novou smlouvu o docláVce ptné Vody a/nebo odváděnl odpadníclr Vod k odběrnému rnlstu s
účnnostikedn] nabytl svého Vlastnjckého práVa Dodoby UŽaVřeni srÍ]ouvys novýmVastnikem nemovtost]ie
oŮKaz ioho

odběrateLz této smlouvy zavázán.
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Podmínkv dodávkv vodv z vodovodu a/nebo odvádě!í odoadni.h vod kanalizaci
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