SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Č. ………/ 2011
uzavřená podle ustanovení §8 , odst.5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1. Dodavatel:
Obchodní firma:

Obec Krčmaň

Sídlo:

Kokorská 163, 779 00 Krčmaň

Zastoupená:

Mgr.Zdenek Jančo – starosta obce

IČ:

00575640

DIČ:

CZ00575640

Bankovní spojení: KB Olomouc

č.ú.: 21626811/0100

Na straně jedné a (dále jen dodavatel)

2. Odběratel (majitel nemovitosti):
Příjmení a jméno:
Rodné číslo (datum narození):
Adresa bydliště:
Bankovní spojení:

č.ú.:
tuto smlouvu o odvádění odpadních vod:
I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen smlouva) je úprava vztahu mezi
dodavatelem a odběratelem při odvádění odpadních vod.
II.
Místo plnění
Místo odběru (adresa):
Číslo odběru (č. žádosti):
III.
Odvádění odpadních vod
3.1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod
z kanalizační přípojky do veřejné kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře
znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu obce. V případě, že je kanalizace ukončená
čistírnou, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a žumpy.
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3.2. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit
množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem, je množství odpadních vod stanoveno podle směrných čísel stanovených vyhl.428/2001
Sb. v platném znění.
3.3. Výpočet množství srážkových vod (u podnikatelských subjektů) odváděných do kanalizace je
nedílnou součástí této smlouvy. Odváděné srážkové vody jsou vypočítány za každou nemovitost, ze
které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok uliční vpustí do kanalizace.
Z nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácností se srážkové vody nehradí. Je-li objekt
využit i k jiným, než bytovým účelům, je za odvádění srážkových odp.vod z ploch takto využívaných
účtováno stočné.
IV.
Limity znečištění odpadních vod
4.1. Kvalita odváděných odpadních vod odpovídá obecně závazným platným právním předpisům
hlavně kanalizačnímu řádu obce pro veřejnou kanalizaci, do které jsou odpadní vody vypouštěny.
V.
Stanovení ceny odvedené odpadní vody (stočné) a způsob jejího vyhlášení
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5.1. Cena za odvádění 1 m odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných cenových
předpisů a ekonomicky zdůvodnitelných nákladů v období, na které se cena schvaluje.
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5.2. Cena 1 m odvedených odpadních vod do kanalizace (stočné) je součástí přílohy č.1, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy. Jedná se o cenu aktuální v době podpisu smlouvy. Tato cena bude
upravována vždy po změně ceny vstupů a po projednání a schválení zastupitelstvem obce. Nová
cena bude zveřejněna na úřední desce.
VI.
Způsob fakturace a plateb
6.1. a) Fakturace a platby budou prováděny podle nahlášeného vybavení bytového fondu a počtu
nahlášených osob v nemovitosti.
Vybavení bytového fondu nemovitosti dle žádosti o souhlas (zakroužkujte):
a)

b)

c)

d)

e)

Počet nahlášených osob v nemovitosti dle žádosti:
Interval fakturace:

…….

roční

b) Faktury budou zasílány na adresu odběratele:
- adresa odběratele (majitele nemovitosti)
- jinou adresu : ………………………………………………………………………….
c) Faktura musí obsahovat následující údaje: datum splatnosti, variabilní symbol (číslo faktury), datum
uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, přesné označení dodavatele a odběratele, jeho
adresu, období vyúčtování, č.odběru (č.žádosti), výše stočného, výši DPH, celkovou částku.
d) Lhůta splatnosti faktur za stočné:

14 dní

e) Platby budou prováděny (zakroužkujte):
SIPO

složenkou

f) Zálohy (zakroužkujte):

v hotovosti
ANO

NE
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z účtu č. ……………………………..

výše záloh v Kč:……………

četnost:

měsíčně

čtvrtletně

VII.
Změna v osobě odběratele a ostatních údajích smlouvy
7.1. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele
( kupní nebo darovací smlouva, usnesení o dědictví, výpis z katastru nemovitostí).
7.2. Do doby splnění této povinnosti se odběratel specifikovaný touto smlouvou zavazuje hradit stočné
dodavateli.
7.3. Odběratel je povinen do 15 dnů oznámit písemně jakoukoliv změnu údajů oproti údajům
uvedeným v této smlouvě.
VIII.
Doba plnění
8.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu:

Neurčitou

do:

-

8.2. Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran, uplynutím
výpovědní lhůty nebo odstoupením od smlouvy. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho měsíce
a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
IX.
Práva a povinnosti dodavatele a odběratele
9.1. Dodavatel je oprávněn vstupovat na pozemky ve vlastnictví odběratele a stavby, na nichž nebo
pod nimiž se nachází kanalizace a to za účelem udržování veřejné kanalizace v dobrém stavu.
9.2. Dodavatel má právo na úplatu za odvádění odpadních splaškových a srážkových vod. Odvedení
odpadních vod je splněno okamžikem vtoku odp.vod z kanalizační přípojky do veřejné kanalizace.
9.3. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod
přerušení nebo omezení ( zákon č.274/2001 Sb.,§ 9,odst.6).
9.4. Dodavatel je oprávněn přerušit odvádění odp.vod v případě prodlení odběratele s placením podle
sjednaného způsobu úhrady po dobu delší než 30 dnů.
9.5. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i
údaje včetně výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu (pro podnikatele).
X.
Neoprávněné odvádění odpadních vod
10.1. Neoprávněným odváděním odpadních vod je vypouštění vod do veřejné kanalizace
•

bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod

•

v rozporu s podmínkami schváleného kanalizačního řádu obce

•

odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace přes septiky a žumpy

10.2. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a neoprávněná manipulace se
zařízením na úseku vodního hospodářství budou řešeny ve správním řízení příslušným orgánem
státní správy ve smyslu platných legislativních předpisů.

3

XI.
Smluvní pokuty
11.1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je oprávněn dodavatel požadovat na
odběrateli pokutu ve výši 5000,- Kč. Při opakovaném porušení je i pokuta požadovaná opakovaně
(viz bod 10.1.).
11.2. V případě uplatnění smluvní pokuty ze strany dodavatele je povinen odběratel zaplatit dodavateli
v termínu uvedeném ve výzvě smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč jestliže:
a) neumožní zaměstnancům dodavatele přístup ke kanalizační přípojce a prověření jejího stavu
b) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele
c) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů v podkladech ke smlouvě (špatný počet osob,
jiné vybavení nemovitosti, apod.)
XII.
Souhlas odběratele ke shromažďování a zpracování osobních dat
12.1. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., že shromažďuje
a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu
s § 5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů,souhlas
shromažďovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění
práv a povinností z této smlouvy. Dále i k vedení agendy o odvádění odpadních vod v souladu se
zákonem č.274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její
uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně
v osobě dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.
XIII.
Závěrečná ustanovení
13.1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze formou písemného dodatku ke smlouvě za
souhlasu obou smluvních stran.
13.2. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního
vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
13.3. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní poměry stran příslušnými ustanoveními
zák. č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyhl.č.428/2001 Sb., kterou se provádí
zák.č.274/2001 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13.5. Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu; po jednom vyhotovení pro
dodavatele a odběratele.
13.6. Dodavatele a odběratel prohlašují, že si smlouvu včetně příloh přečetli, že smlouva byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

V Krčmani dne: …………………………..

V Krčmani dne: …………………………………

……………………………………….

………………………………………

Za dodavatele

Za odběratele
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