Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
č.
1. Smluvní strany
Dodavatel : Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace, Příkopy 1202/17, 671 72 Miroslav
zastoupená : Ing. Martinem Plechatým, ředitelem organizace
IČO : 49438018
DIČ : CZ49438018
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 23733741/0100
e-mail : reditel@smm-miroslav.cz, ekonom@smm-miroslav.cz, administrativa@smm-miroslav.cz
www.smm-miroslav.cz, tel. 515 334 028, mob.702 193 301
Odběratel :
tel. : +420
e-mail:

mob. : +420

Vlastník vodovodu a kanalizace Město Miroslav, IČ 00293164, nám. Svobody č. p. 1/1, 671 72 Miroslav přenesl na dodavatele
svou povinnost uzavřít tuto smlouvu.
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je : - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
3. Místo plnění (odběrné místo)
Služby uvedené v čl. 2 jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele :
Adresa odběrného místa :
Počet připojených osob:
4. Specifikace služeb
- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
Limit dodávané vody : dle potřeby bez omezení
Tlakové poměry v místě přípojky: min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa
Umístění vodoměru:
Způsob měření spotřeby : vodoměrem
Způsob stanovení spotřeby : odečtem
Profil přípojky:
Jakost dodávané vody : Vápník 30-120 mg/l, hořčík 10-65 mg/l, dusičnany max. 50 mg/l, (ostatní ukazatele jsou uvedeny na
www.smm-miroslav.cz)
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
Limit odvádění odpadní vody: bez omezení
Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod: vodoměrem (§19 odst.5 zák.č.274/2001 Sb.)
Míra a bilance znečištění: dle kanalizačního řádu
- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (stanovuje se na základě níže uvedených podkladů)
Druh plochy
Plocha (m2) Odtokový součinitel
Redukovaná plocha (m2)
Zastavěné a těžce propustné
A
0,9
zpevněné plochy :
Lehce propustné zpevněné plochy :
B
0,4
Plochy kryté vegetací :
C
0,05
Podíl nebytových prostor (%) : 100,00
Součet redukovaných ploch (m2) :
Dlouhodobý srážkový úhrn : 0,481 m/rok
Roční množství odváděných srážkových vod :
Způsob výpočtu srážkových vod : Dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok x součet redukovaných ploch v m2
(platí pro právnické osoby)
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5. Cenové, fakturační, platební podmínky
Cena za dodávku 1 m3 pitné vody (vodné) a cena za odvádění 1 m3 odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platných
právních a cenových předpisů. Výši vodného a stočného schvaluje zastupitelstvo města Miroslavi ve formě platného ceníku. Sazby
vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici v sídle dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým.
Odběratel byl seznámen s platným ceníkem v době uzavření smlouvy.
Odběratel je povinen platit za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, a to čtvrtletně na základě vystavené faktury.
Fakturována je v I. až III. čtvrtletí kalendářního roku vždy částkou odpovídající 1/4 průměrné spotřeby (množství dodané pitné
vody a odváděných odpadních vod) za předcházející kalendářní rok. Ve IV. čtvrtletí roku bude proveden odečet vodoměru a
vyfakturována skutečná spotřeba. Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 14 dnů ode dne jejího odeslání. V případě
pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.
Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroků z prodlení a to ve výši 0,05% z neuhrazené částky za
každý den prodlení. Současně je dodavatel v případě prodlení odběratele s úhradou peněžitého plnění (s placením) po dobu delší
než 30 dnů oprávněn přerušit dodávku vody.
Způsob úhrady :
- poštovní poukázkou na účet č. 23733741/0100
- převodním příkazem na účet č. 23733741/0100
- hotově na pokladně Správy majetku města Miroslavi, př. organizace
- prostřednictvím SIPO (sdruženého inkasa). V tomto případě je nutné předložit na účtárnu SMM Miroslavi, př.
org., platební doklad SIPO
6. Doba plnění
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy odběratelem. Dnem nabytí účinnosti této
smlouvy pozbývají platnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami. Platnost smlouvy skončí dohodou smluvních stran,
uplynutím výpovědní lhůty nebo odstoupením od smlouvy (při porušení smlouvy). Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce
a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
7. Závěrečná ustanovení
Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, oznámit písemně dodavateli každou změnu jakékoliv
skutečnosti, která bude mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy. Vznikne-li nenahlášením takové změny dodavateli újma,
je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit.
Odběratel, který je fyzickou osobou, tímto vyjadřuje svůj souhlas, aby dodavatel v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě pro účely plnění práv a povinností stanovených touto smlouvou.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha :
Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a s souhlasí s nimi.
Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí Všeobecnými podmínkami
dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a příslušnými platnými právními předpisy.
Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh důkladně přečetly, že byla smlouva uzavřena dle jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
V Miroslavi dne :

…....………………………………
Za dodavatele :
Ing. Martin Plechatý

….......…..……………………….
Odběratel :
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