OBEC TEHOV
SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.:
uzavřená dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném
znění.
I. Smluvní strany
Dodavatel – oprávněný provozovatel veřejné kanalizace: Obec Tehov, Panská 107, 251 01 Tehov, IČ: 00240877, bankovní
spojení: 218226125/0300 zastoupená starostou Ing. arch. Davidem Hlouchem, tel.č: 323 640 722.
Odběratel - producent - Příjmení a jméno, bydliště:

Místo plnění – adresa objektu připojeného na kanalizaci:
Připojená nemovitost Tehov,

Počet všech osob bydlících v objektu:

Telefon:

II. Předmět smlouvy
V rozsahu a za podmínek dále stanovených se dodavatel zavazuje uskutečnit odvádění odpadních vod vznikajících na pozemku nebo
stavbě odběratele veřejnou kanalizací a to v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem. Odvedení odpadních vod
je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do veřejné kanalizace. Odběratel se zavazuje veškeré odpadní
vody z domácnosti do veřejné kanalizace vypustit a za tuto službu platit náhradu, dále jen „stočné“. Součástí této smlouvy jsou
Obchodní podmínky odvádění odpadních vod, které upravují podrobně práva a povinnosti obou smluvních stran.

III. Jakost a množství odváděných odpadních vod, měření množství
Odběratel odpovídá za soulad míry znečištění a množství odpadních vod s platnými obecně právními předpisy a platným kanalizačním
řádem.
Odběratel vypouští do kanalizace:
 vodu dodanou vodovodem
 vodu z vlastních zdrojů
Způsob zjišťování množství odvedené vody: Smluvní strany se dohodly, že množství odváděné odpadní vody bude stanoveno dle
směrných čísel roční potřeby (příloha č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb.).

IV. Pravidla pro stanovení ceny za stočné
Stanovení ceny stočného a způsob jejího vyhlášení:
1. Stanovení ceny stočného odpovídá obecně závazným platným cenovým předpisům a rozhodnutím zastupitelstva obce.
2. Ceny stočného budou vyhlášeny vždy vyvěšením po dobu 15 dnů ode dne stanovení ceny dle odst. 1, na úřední desce obecního
úřadu. Stočné má jednosložkovou formu. Jednosložková forma je součinem ceny dle cenových předpisů a množství vody zjištěné
dle směrných čísel roční spotřeby.
3. Provozovatel každoročně na začátku roku zveřejní výpočet jednotkové ceny dle skutečných nákladů na provoz veřejné kanalizace.
Výpočet a vyúčtování ceny je provozovatel povinen na požádání odběrateli předložit k nahlédnutí.

V. Pravidla pro fakturaci a placení
Po dohodě dodavatele s odběratelem bude vybrán jeden z následujících způsobů platby stočného:
- úhradou v hotovosti v pokladně OÚ Tehov ročně *) nebo pololetně *) – nehodící se škrtněte,
- převodním příkazem ročně *) nebo pololetně *) na číslo účtu 218226125/0300 s použitím variabilního symbolu shodného s číslem
popisným nemovitosti, resp. s evidenčním odběrného místa – nehodící se škrtněte, nebo
- fakturou - pro úhradu stočného dodavatel vystavuje fakturu s uvedení data splatnosti fakturované částky.
Fakturace se provádí na základě dohody s odběratelem vyznačené v této smlouvě ročně *) nebo pololetně*) – nehodící se škrtněte

Fakturu lze uhradit:
buď převodním příkazem (ročně, pololetně) na č. účtu 218226125/0300 s použitím variabilního symbolu shodného s číslem faktury,
nebo v hotovosti (ročně, pololetně) v pokladně OÚ Tehov.
Termíny-splátky u všech způsobu plateb budou vždy nahlášeny v dostatečném předstihu na úřední desce Obecního úřadu v Tehově.

VI. Reklamace
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo provozovatele. Reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou.

VII. Změna v osobě odběratele a ostatních údajích smlouvy
Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele. Odběratel je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 10 dnů, oznámit písemně dodavateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným v této
smlouvě. Vznikne-li nenahlášením takové změny provozovateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit.

VIII.Ustanovení společná a závěrečná
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou . Platnost smlouvy skončí dohodou smluvních stran,
uplynutím výpovědní lhůty nebo odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb. dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat údaje v rozsahu
nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy. Dojde-li v průběhu
smluvního vztahu ke změně v osobě provozovatele, přecházejí na nového provozovatele práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy.
3. Stane-li se některé ujednání této smlouvy v budoucnu neplatným, nebude to mít vliv na platnost ujednání ostatních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh (tj. Podmínky) důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich
pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisuj í.
5. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
Příloha č.1
Obchodní podmínky odvádění odpadních vod

V Tehově dne:

………………………………………………………
za dodavatele

V Tehově dne:

……………………………………………………….
za odběratele

