SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. 20RR0XXX (dále jen „Smlouva“),

kterou podle § 8 odst. 6,16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (ZVaK), uzavřely
1. SMLUVNÍ STRANY:
na straně jedné
VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl IČO: 62062948, DIČ: CZ62062948, č. účtu: 10006-374741591/0100 KB Litomyšl,
zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 7408, u Krajského soudu v Hradci Králové zápisem ze dne 28.12.1994
tel. 461612169, 777761071, 773228001 DS: he89i5x, www.vodovodylitomysl.cz, info@vodovodylitomysl.cz
zastoupená Ladislavem Könyüm, jednatelem, ve věcech smlouvy jedná Bc. Helena Karlíková
– dále jen dodavatel –
na straně druhé
1. vlastník nemovitosti

Doručovací adresa

2. vlastník nemovitosti

Doručovací adresa

Příjmení, jméno
nebo název firmy
Sídlo / bydliště
Zápis v OR
IČ / nar.
DIČ
Telefon
e-mail
kontaktní osoba
oprávněná osoba
Příjmení, jméno
nebo název firmy
Zápis v OR
Sídlo / bydliště
IČ / nar.
DIČ
Telefon
e-mail
kontaktní osoba
oprávněná osoba
– dále jen odběratel –
2. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
3. VLASTNÍK A PROVOZOVATEL:
Vlastníkem vodovodu a kanalizace je
Město Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, 570 20 LITOMYŠL, IČO: 00276944, DIČ: CZ000276944
Provozovatelem vodovodu a kanalizace je dodavatel.
4. PLÁTCE FAKTUR
Příjmení, jméno nebo
název firmy
Sídlo / bydliště
Zápis v OR
Sídlo / bydliště
IČ / nar.
DIČ
Telefon
e-mail
kontaktní osoba
oprávněná osoba
Číslo plátce

Fakturační údaje

Doručovací adresa

XXXX

5. PLATEBNÍ STYK
Převodní příkaz odběratele
Inkasní způsob dodavatele
Elektronický přenos faktur

Složenka
X Bankovní spojení
X Bankovní spojení
X e-mailová adresa

…@...

1

X

6. ÚDAJE O ODBĚRU PITNÉ VODY
Vlastník vodovodní přípojky
Vlastník nemovitosti
Č. obce
X

Název obce
xxxxx

Č. odběru
XXXXXXXX

Paušální sazba dle směrných čísel, nebo technologického výpočtu
Vodoměr
Č. vodoměru

Velikost

Umístění

Č. ulice
XX

Název ulice
XXXXX

X Celkový počet m3/rok
X

Účel spotřeby

Rozdělení spotřeby

domácnost/zemědělství/průmysl/ostatní
xxxxxxxxxx
xx
xxx
xxxxx
Maximální množství odebrané vody m3/rok
----Množství určující kapacitu vodoměru
Profil přípojky
Tlakové poměry v místě přípojky
max:
0,6 MPa
Ukazatele jakosti pitné vody
Uvedeno ve VOP

7. BĚŽNÉ ODEČTY VODY
Četnost provádění odečtů
vody
Fakturovat
od data:

Měsíčně
xx.xx.xxxx

č.p. nebo p.č.
XXXXX

Počet
připojených
osob
???

Rozdělení odběru
Vodné %

Stočné %

xxx

xxx

min:

X Čtvrtletně 1,4,7,10
Se stavem m3:

0,15 MPa

X
? x do roka
???

8. ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Kanalizace X Jímka X Vodní tok
X Předčištění odpadních vod: Lapol
X Žumpa
Vlastník kanalizační přípojky
Vlastník nemovitosti
Odpadní vody jsou odváděny dle vodného
X
Odpadní vody nejsou odváděny
X Důvod neodvádění odpadních vod
Odpadní vody z vlastního zdroje
X Typ vlastního zdroje
Měřidlo na vlastním zdroji
X Umístění
Paušální sazba dle směrných čísel, nebo technolog. výpočtu
X Celkový počet m3/rok
Maximální množství odvedené vody
m3/rok
Limity znečištění
X viz příloha č.

X Septik

X

X ČOV

X

Z vlastních zdrojů m3/rok

9. SRÁŽKOVÁ VODA (dle §20 odst.6 ZVaK, výpočet dle prováděcí Vyhlášky)
Typ odkanalizované plochy

Plocha m2

Odtokový
součinitel

Redukovaná
plocha m2

A Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy (střechy, asfalt, beton)

xxx

0,9

xxx

B Lehce propustné zpevněné plochy (antuka, štěrk)

xxx

0,4

xxx

C Plochy kryté vegetací (tráva)

xxx

0,05

xxx

Množství srážkových vod
(m3/rok)

xxxx

xxxx

Číslo odběru

XXXXXXXX

Součet redukovaných ploch (m2)

Dlouhodobý srážkový normál m3/rok
xxxx

x

0,686

0,686

=

xxxx

10. Způsob stanovení ceny (vodného, stočného) a způsob jejího zveřejnění: uvedeno ve VOP
11. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne xx.xx.xxxx
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (v této Smlouvě označované též
jako „VOP“), které tvoří přílohu č.1 této Smlouvy.
13. Přílohy a zvláštní ujednání:
Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
Příloha č. 2 Reklamační řád dodávky vody a odvádění odpadních vod
prostor pro další přílohy (vlastní studny, zavlažování, předčištění vypouštěných odpadních vod apod.) a ujednání (aktualizace počtu osob, zahájení
vypouštění odpadních vod apod.)
14. Možnost změn: uvedeno ve VOP
15. Odběratel a plátce faktur prohlašují, že podepsali smlouvu ze svobodné vůle a že jsou si vědomi následků uvedením nesprávných údajů ve smlouvě.
16. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu; po jednom vyhotovení pro dodavatele a pro odběratele. Podpisem této smlouvy
odběratel současně potvrzuje, že převzal originál smlouvy a její přílohy.
V Litomyšli dne xx.xx.xxxx
Za dodavatele odpovědný pracovník …………………………………
Odběratel:
………………………………………….
vlastník č.1

………………………………………….
vlastník č.2

2

………………………………………
plátce faktur pokud jím není žádný z
vlastníků

