Smlouva
o dodávce pitné vody
číslo: __________
(číslo popisné)
uzavřená podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:
Dodavatel (provozovatel), který je vlastníkem vodovodního řadu:
Firma:
Adresa:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení:

Obec Doubice
Doubice 50, 407 47
Ing. Janem Drozdem, starostou obce
47274212
ČSOB, a.s, číslo účtu: 101030436/0300

Kontakty:

Tel: 737276982 starosta
604608107 obecní úřad
e-mail: oudoubice@volny.cz

Majitel nemovitosti:
Jméno, příjmení, titul:
Datum nar.:
DD.MM.RRRR
Obec:
Část obce:
PSČ:
Ulice:
čp.:
Telefon:
e-mail :
Odběratel, adresa odběrného místa:
Jméno, příjmení, titul:
Datum nar.:
DD.MM.RRRR
Obec:
Část obce:
PSČ:
Ulice:
Číslo par.:
Telefon:
Popis nemovitosti:
Korespondenční adresa:
Jméno, příjmení, titul:
Obec:
Část obce:
PSČ :
Ulice:
Telefon:

č. o.:

čp.:

č. o.:

e-mail :

č.p.:
e-mail :

č. o.:

Dodavatel jako provozovatel vodovodu je zároveň vlastníkem vodovodního řadu v obci. Dodavatel je ve vztahu
k odběrateli odpovědným za všechny závazky dle zákona o vodovodech a kanalizacích.
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II. Předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy o dodávce vody (dále jen smlouva) je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při
dodávkách vody z veřejného vodovodu.

III. Účinnost smlouvy
Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu této smlouvy. Pro účely fakturace vodného za dodávku vody poskytnutých
odběrateli přede dnem účinnosti této smlouvy na tomto odběrném místě smluvní strany činí nesporným, že předmět
smlouvy byl plněn již přede dnem účinnosti této smlouvy a to s následujícími údaji:
Plnění poskytnuto ode dne: DD.MM.RRRR
Číslo měřidla:
Stav měřidla:

m3

Smluvní strany dále prohlašují, že toto plnění nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy žádné ze smluvních stran a
považují je za plnění podle této smlouvy.

IV. Dodávka vody
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele dodávku vody z vodovodu v jakosti vody odpovídající ustanovením
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody.
Počet trvale připojených osob pro dodávku pitné vody je podle sdělení odběratele………..osob. (počet osob)
Číslo odběrného místa:
(číslo popisné)
Množství dodané vody bude zjišťováno:
1) vodoměrem
(označit X)
2) výpočtem

x

ve výši

m 3/rok

Parametry pro dodávku pitné vody:
Ukazatele jakosti v dané lokalitě ke dni uzavření této smlouvy jsou pro vybrané hodnoty stanoveny takto: vápník
v rozmezí 10 až 30 mg/l, hořčík v rozmezí 5 až 15 mg/l, dusičnany v rozmezí 30 až 50 mg/l. Po dobu trvání této
smlouvy uvedené hodnoty mohou kolísat. Aktuální hodnoty jsou zjistitelné u dodavatele.
Tlakové poměry v místě přípojky – minimální tlak 0,15 Mpa, maximální tlak 0,6 Mpa (v odůvodněných případech 0,7
MPa)
Umístění měřidla: (stručný popis umístění - šachta, garáž, sklep, chodba, atd.)

Odečty měřidel provádí dodavatel dle vlastního harmonogramu. Pokud není odběrné místo nebo vodoměr v době
odečtu přístupné, je provozovatel oprávněn stanovit termín náhradního odečtu vodoměru nebo zanechat na odběrném
místě zvláštní tiskopis. V tomto případě je odběratel povinen oznámit provozovateli přesný stav vodoměru do 5 dnů
ode dne zanechání takového tiskopisu na odběrném místě. Použití vody k zalévání a napouštění bazénů se s ohledem
na kapacitu zdroje vody zakazuje v době nedostatku vody a sucha určené obcí ve zvláštním vyrozumění.
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V. Cena a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku pitné vody, tj. cena pro vodné a cena za další služby se sjednává podle
ceníku dodavatele. Cenu pro vodné stanoví dodavatel a po schválení vlastníkem vodovodu a podle podmínek zákona č.
526/1990, Sb. o cenách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcích předpisů těchto zákonů
v platném znění, případně podle předpisů je v budoucnu nahrazujících.
Ceník vodného je k dispozici u dodavatele a vlastníka vodovodu. Způsob vyhlášení cen, způsob vyúčtování a platební
podmínky jsou uvedeny v podmínkách ke smlouvě o dodávce vody.
Smluvní strany si mohou sjednat zálohové platby ve výši a termínech dle platebního kalendáře nebo plánu záloh, který
bude odběrateli zaslán. Zálohy mohou být sjednány podle skutečně dodaného množství v předchozím zúčtovacím
období nebo mohou být sjednány do výše maximálně 100% dodávek podle směrných čísel roční spotřeby vody
stanovených v prováděcím předpisu. Dodavatel je oprávněn při změně cen pro vodné nebo změně dodaného množství
pitné vody upravit výši záloh tak, aby odpovídala alikvotnímu podílu z předpokládané fakturace za příslušné období.
Zálohové platby za vodné, pokud budou sjednány, budou hrazeny takto (zaškrtnout):
 Ročně
 Měsíčně
 Čtvrtletně
 Pololetně
 3x ročně a to k 30.3., 30.6. a 30.9.
Cena pro vodné za 1 m3 je jednosložková a konečná. Dodavatel není plátce DPH.
Vyúčtování za vodné bude hrazeno převodním příkazem na účet dodavatele, nebo v hotovosti na obecním úřadu.
Přeplatek ve výši nad 100,- Kč bude odběrateli převeden na jeho účet, nebo vyplacen v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu, dle zvoleného způsobu plateb. Přeplatek do výše 100,- Kč bude použit jako záloha na příští fakturační období.
V případě, kdy odběratel řádně neplní své závazky vůči dodavateli, přechází tato povinnost na majitele nemovitosti.
V případě, že dojde k úpravě ceny pro vodné (změna ceníků) a nebude proveden fyzický odečet stavu měřidla,
provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu, resp. počtem dní
od doby platnosti nové ceny do doby provedeného fyzického odečtu.

VI. Doba platnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost této smlouvy skončí písemnou dohodou, nebo za podmínek uvedených
v článku VII, bodu 3 smlouvy.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení
1) Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně touto smlouvou upraveny, se řídí obecně
právními předpisy. Smluvní vztah se rovněž řídí zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho
provádějící vyhláškou č. 428/2001 Sb., vše v platném znění a „Podmínkami ke smlouvě o dodávce vody “,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Odběratel svým podpisem stvrzuje, že se s těmito podmínkami
seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.
2) Smluvní strany jsou povinny písemnou formou bezodkladně se informovat o změnách všech skutečností
uvedených v této smlouvě. Vznikne-li nenahlášením takové změny dodavateli újma je odběratel povinen ji
v plné výši uhradit.
3) Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět. Pro výpověď smlouvy platí výpovědní lhůta 1 měsíc a začíná běžet
prvním kalendářním dnem následujícího měsíce. Před ukončením platnosti této smlouvy je odběratel povinen
dodavateli umožnit provést konečný odečet měřicího zařízení, jeho demontáž v případě odpojení vodovodní
přípojky a další činnosti nezbytné k ukončení odběru vody.
4) Tato smlouva nahrazuje a ruší předchozí ujednání obou smluvních stran vztahující se k témuž odběrnému
místu a to dnem nabytí své účinnosti.
5) Smlouva je vyhotovena ve dvou (třech) stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom.
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6) Dodavatel a odběratel prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle a na důkaz toho ji podepisují.
7) V případě, kdy odběratel není současně majitelem nemovitosti, je k uzavření této smlouvy nutný podpis
majitele nemovitosti.
8) Příloha, která je nedílnou součástí smlouvy:
- obchodní podmínky dodávky vody z vodovodu
za dodavatele:

za odběratele:

V Doubici dne:…………...

V Doubici dne:………….

podpis ………………………………………

podpis ……………………………………………….

jméno a příjmení: Ing. Jan Drozd

jméno a příjmení:
ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

za majitele:
V ………………………….. dne:…………...
podpis ------------------------------------------jméno a příjmení:
ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM
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