Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací
číslo ………
1. Smluvní strany
a) Dodavatel (vlastník kanalizace):
Obec Baška, 739 01 Baška č.p. 420
zastoupená starostkou obce Irenou Babicovou
IČ: 00296511
DIČ: CZ00296511
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Frýdek-Místek
č.ú. 1682044389/0800
b) Odběratel:
Titul, jméno a příjmení (obchodní firma):
......................................................................................................
Bydliště (sídlo, popř. místo podnikání):
.........................................................................................................
Zasílací adresa:
.............................................................................................................................................
RČ (IČ):
DIČ:…………………….……. DPH: plátce / neplátce *
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
..................................................................................
Oddíl:……...., vložka:……....……...
Zastoupená:
..................................................................................................................................................
Číslo účtu/kód banky, popřípadě specifický symbol:
.....................................................................................
Telefon:
kontaktní osoba: ..................................................................
E-mail:
..........................................................................................................................................................
(dále jen „odběratel“)
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2.Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran pro realizací odvádění odpadních
vod. Dodavatel, za podmínek stanovených touto smlouvou, se zavazuje kanalizací odvádět
odběratelem, vypouštěné odpadní vody. Odběratel se zavazuje vypouštět odpadní vody s přípustnou
mírou znečištění dle kanalizačního řádu, za jejich odvedení dodavateli platit způsobem touto
smlouvou stanoveným a plnit i ostatní své závazky ze smlouvy vyplývající.
3.Odvádění odpadních vod
3.1. Odpadní vody jsou odběratelem vypouštěny do kanalizace kanalizační přípojkou z připojené
nemovitosti:
místní část ………………………….
a jejich odvedení je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.
3.2. Kanalizační přípojka je z materiálu ……o profilu …….
3.3 Množství vypouštěných odpadních vod:


odpovídá množství dodané vody s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů a je
měřeno měřícím zařízením dodavatele *)



množství dodané vody se zjišťuje: vodoměrem (stav vodoměru ............. m3) nebo výpočtem *)



množství vody získané z jiných zdrojů než je vodovod: ……. m3/rok, zdroj ……………….. *)
*) nehodící se škrtněte

4.Cena, fakturace a placení
4.1. Za odvádění odpadních vod dle této smlouvy fakturuje
dodavatel odběrateli stočné
v jednosložkové formě dle svého platného ceníku, který je k dispozici na Obecním úřadě v Bašce
a na internetových stránkách obce. Cena je stanovena dle platných cenových předpisů
rozhodnutím dodavatele. Změnu ceny zveřejní dodavatel před termínem její účinnosti na úřední
desce a internetových stránkách obce. Ve fakturačním období se změnou ceny bude nová cena
uplatněná dle bodu 7.2. Obchodních podmínek o odvádění odpadních vod kanalizací vydaných
dodavatele (dále jen „Obchodních podmínek“) s přihlédnutím ke způsobu zjišťování množství
vypouštěných odpadních vod.
4.2.Fakturační období: čtvrtletně
4.3. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanoví do 14 dnů ode dne vystavení faktury, přičemž ve
sporných případech se má za to, že byla doručena třetí den ode dne odeslání a dnem odeslání
faktury je den jejího vystavení. Při prodlení s platbou má dodavatel nárok na úrok z prodlení 0,1%
z dlužné částky denně.
Způsob platby: převodem na účet (variabilní symbol číslo popisné) nebo hotově v pokladně OÚ Baška

5.Doba plnění
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Smlouva se uzavírá na dobu:
5.1. Neurčitou s účinností od ………………… a lze ji ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho
měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou smluvních stran. Smluvní strany se
dohodly, že když odběratel ztratí způsobilost být odběratelem ve smyslu § 2 odst. 5 zák.
č.274/2001 Sb., zaniká tato smlouva dnem, kdy se dodavatel o této skutečnosti dozvěděl.
5.2. Určitou s účinností od …………………do…………………….
6.Zvláštní ujednání
6.1. Odběratel má možnost uplatnit snížení množství odváděných odpadních vod za podmínek
uvedených v čl. 6.5. Obchodních podmínek.
7.Závěrečné ustanovení
7.1 Platnost smlouvy uzavřené na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby.
Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit ze strany dodavatele z důvodů uvedených v
bodu 5.2 písm. c) až f) Obchodních podmínek a to písemnou výpovědí. Odběratel je oprávněn
vypovědět smlouvu při změně vlastnictví stavby, pozemku, bytového či nebytového prostoru. Pro
oba případy se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 měsíce, která začíná běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
7.2 Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran nebo výpovědi po
uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
7.3. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14. dnů, nahlásit dodavateli písemně
všechny změny týkající se technických, právních, majetkových a evidenčních údajů vztahující se
k uzavřené smlouvě.
7.4. Vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou, ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., prováděcí
vyhlášky č. 428/2001 Sb., Obchodních podmínek o odvádění odpadních vod kanalizací vydaných
dodavatelem, týkajícími se předmětu smlouvy, případně takovými ustanoveními předpisů je
nahrazujících.
7.5. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a
zpracovává jejich osobní údaje, které uvedli v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5
z.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas ke
shromažďování osobních údajů v rozsahu dle této smlouvy a jejich zpracovávání a uchovávání
pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy a vedení agendy o dodávkách vody a
odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti této
smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy.
7.6. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž odběratel obdrží jedno vyhotovení a
dodavatel 3 vyhotovení. Změny smlouvy je možno provést pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Nedílnou součásti smlouvy jsou Obchodní podmínky
o odvádění odpadních vod kanalizací vydané dodavatelem, které odběratel převzal při podpisu
smlouvy.
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7.7 Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
7.8 Tato smlouva byla schválena na 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 03.12.2012.

V Bašce dne:

V …………………… dne …………….

.....................

.....................................

...........................................................
Odběratel

Dodavatel

4

