Nedílná součást „Smlouvy o odvádění odpadních vod“

Dodatek č. 1
k obchodním podmínkám pro odvádění odpadních vod kanalizací
Obec Baška vydává jako součást „Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací“
uzavřených do 19. 03. 2015 včetně tento Dodatek č. 1 k obchodním podmínkám pro odvádění
odpadních vod kanalizací schválených na 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 03. 12.
2012.

1.

1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření bodu 6.5. schválených obchodní podmínek.
Stávající znění bodu 6.5. se ruší a nahrazuje novým, které zní takto:

6.5. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do
kanalizace a toto množství je prokazatelně vyšší než 30m3 za rok, zjistí se množství
odpadní vody buď měřením nebo odborným výpočtem podle technických propočtů
odsouhlasených dodavatelem, pokud se nedohodnou jinak.
6.5.1. na vodovodním potrubí dle technického umístění určeného pouze pro venkovní
použití bude umístěn vlastníkem nemovitosti podružný vodoměr, zaplombovaný obcí
Baška. Za pravidelnou výměnu vodoměru dle vyhlášky č. 345/2002, kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v
platném znění, zodpovídá vlastník nemovitosti.
Spotřeba vody dle podružného vodoměru za kalendářní rok přesahující 30 m3 bude
na základě žádosti osvobozena od platby stočného. Opis budou provádět pracovníci
obce. Stav na podružném vodoměru v den opisu bude považován za výchozí pro
následující kalendářní rok.
6.5.2. na vodovodním potrubí dle technického umístění určeného pouze pro napouštění
bazénu (vodovodní potrubí napevno spojeno s bazénem a zakopáno v zemi) bude
umístěn vlastníkem nemovitosti podružný vodoměr, zaplombovaný obcí Baška. Za
pravidelnou výměnu vodoměru dle vyhlášky č. 345/2002, kterou se stanoví měřidla
k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v platném znění,
zodpovídá vlastník nemovitosti.
Spotřeba vody dle podružného vodoměru za kalendářní rok bude na základě žádosti
osvobozena od platby stočného. Opis budou provádět pracovníci obce. Stav na
podružném vodoměru v den opisu bude považován za výchozí pro následující
kalendářní rok.
6.5.3. na základě vyhlášky č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích) a její přílohy č. 12 bude stanovena roční
spotřeba vody dle směrných čísel u nemovitosti (36 m3 osoba / rok). K takto
stanovené spotřebě bude připočteno 30 m3. Spotřebovaná voda nad takto
stanovenou hodnotu bude na základě žádosti osvobozena od platby stočného.
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2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění obchodních podmínek o bod 10. Závěrečné
ustanovení, který zní takto:
10. Závěrečné ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na možnosti jednostranné změny obchodních podmínek ze
strany dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že jednostranná změna obchodních podmínek
bude mít povahu pouze přiměřené změny.
2. Změna obchodních podmínek bude oznámena zveřejněním na úřední desce Obecního
úřadu Baška, webových stránkách Obce Baška, a dále ve vývěsních skříňkách Obce
Baška. Odběratel prohlašuje, že na tomto způsobu oznamování jednostranné změny
obchodních podmínek ze strany dodavatele se s dodavatelem dohodl a s tímto způsobem
oznamování souhlasí.
3. Odběratel má právo jednostrannou změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek
z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění
od jiného dodavatele, aniž by taková výpověď byla spojena se zvláštní povinností
zatěžující vypovídající stranu. Výpovědní lhůta se pro tuto situaci stanovuje v délce 2
měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
dodavateli.

Tento dodatek č. 1 k obchodním podmínkám byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva obce
Baška dne 19.3.2015 a je účinný od 19.3.2015.

Za dodavatele:

Za odběratele:

Baška dne

Irena Babicová
starostka obce Baška
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1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření bodu 6.5. schválených obchodní podmínek.
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6.5. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do
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použití bude umístěn vlastníkem nemovitosti podružný vodoměr, zaplombovaný obcí
Baška. Za pravidelnou výměnu vodoměru dle vyhlášky č. 345/2002, kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v
platném znění, zodpovídá vlastník nemovitosti.
Spotřeba vody dle podružného vodoměru za kalendářní rok přesahující 30 m3 bude
na základě žádosti osvobozena od platby stočného. Opis budou provádět pracovníci
obce. Stav na podružném vodoměru v den opisu bude považován za výchozí pro
následující kalendářní rok.
6.5.2. na vodovodním potrubí dle technického umístění určeného pouze pro napouštění
bazénu (vodovodní potrubí napevno spojeno s bazénem a zakopáno v zemi) bude
umístěn vlastníkem nemovitosti podružný vodoměr, zaplombovaný obcí Baška. Za
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osvobozena od platby stočného. Opis budou provádět pracovníci obce. Stav na
podružném vodoměru v den opisu bude považován za výchozí pro následující
kalendářní rok.
6.5.3. na základě vyhlášky č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích) a její přílohy č. 12 bude stanovena roční
spotřeba vody dle směrných čísel u nemovitosti (36 m3 osoba / rok). K takto
stanovené spotřebě bude připočteno 30 m3. Spotřebovaná voda nad takto
stanovenou hodnotu bude na základě žádosti osvobozena od platby stočného.
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2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění obchodních podmínek o bod 10. Závěrečné
ustanovení, který zní takto:
10. Závěrečné ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na možnosti jednostranné změny obchodních podmínek ze
strany dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že jednostranná změna obchodních podmínek
bude mít povahu pouze přiměřené změny.
2. Změna obchodních podmínek bude oznámena zveřejněním na úřední desce Obecního
úřadu Baška, webových stránkách Obce Baška, a dále ve vývěsních skříňkách Obce
Baška. Odběratel prohlašuje, že na tomto způsobu oznamování jednostranné změny
obchodních podmínek ze strany dodavatele se s dodavatelem dohodl a s tímto způsobem
oznamování souhlasí.
3. Odběratel má právo jednostrannou změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek
z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění
od jiného dodavatele, aniž by taková výpověď byla spojena se zvláštní povinností
zatěžující vypovídající stranu. Výpovědní lhůta se pro tuto situaci stanovuje v délce 2
měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
dodavateli.

Tento dodatek č. 1 k obchodním podmínkám byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva obce
Baška dne 19.3.2015 a je účinný od 19.3.2015.

Za dodavatele:

Za odběratele:

Baška dne

Irena Babicová
starostka obce Baška
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