sml.č.

VF/251/15/145

SMLOUVA
o dodávce pitné vody z vodovodu
Podle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění (dále jen zákon).
Dodavatel:

Obec Martinice v Krkonoších
vlastník a provozovatel vodovodu Martinice v Krkonoších
512 32 Martinice v Krkonoších 131
zastoupená starostou Leošem Mejvaldem
IČO 00580805, bankovní spojení: ČS, a.s. pobočka Jilemnice
číslo účtu: 35-1263089339/0800
a

Odběratel:

Jana Žíznivá
Nad vodárnou 333
512 32 Martinice v Krkonoších
uzavírají spolu tuto:

smlouvu o dodávce pitné vody
pro odběrné místo: Martinice v Krkonoších č.p. 333
(dále jen odběrné místo).
I.
Předmět smlouvy.
1)
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje k následujícímu plnění:
dodávka pitné vody z veřejného vodovodu do odběrného místa v maximálním množství dle
kapacity instalovaného vodoměru a v jakosti vody pitné podle obecně platných právních
předpisů.
2)
Odběratel se zavazuje hradit sjednaným způsobem platby za dodanou pitnou vodu dle
celkového vyúčtování spotřeby za účtovací období (kalendářní rok).
3)
Povinnosti dodavatele a odběratele jsou stanoveny Všeobecnými podmínkami
dodávky pitné vody z vodovodu (dále jen „VP“)
II.
Způsob zjišťování množství odebírané pitné vody, kvalita pitné vody, tlakové poměry.
1)
Množství odebírané vody a odvedené vody se stanovuje: vodoměrem.
2)
Složení a kvalitu pitné vody lze sledovat na webových stránkách obce, v odrážce
Vodovod.
3)
Ukazatele jakosti dodávané pitné vody: Dusičnany: 8 – 20 mg/l, mezní hodnota
50 mg/l, Vápník(Ca): 40 – 50 mg/l, Hořčík (Mg): 7,7 – 10,0 mg/l. Tvrdost vody (Ca + Mg
suma) 1,45 mmol/l.
4)
Tlak vody ve vodovodní přípojce: 0,25 – 0,6 MPa dle příslušného tlakového pásma.
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III.
Způsob stanovení ceny.
1)
Cena za dodávku pitné vody (vodné) má jednosložkovou formu a je věcně
usměrňována aktuálním cenovým výměrem vydaným Ministerstvem financí ČR. Cenu
schvaluje Obec Martinice v Krkonoších (jako vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu)
usnesením Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších a vyhlašuje ji zveřejněním tohoto
usnesení na úřední desce Obecního úřadu v Martinicích v Krkonoších. Nově stanovená cena
platí vždy ode dne určeného shora uvedeným usnesením zastupitelstva obce.
2)
V případě, že dojde k úpravě ceny vodného a nebude proveden fyzický odečet měřidla
k rozhodnému datu, provede se vyúčtování poměrem podle počtu dnů za období tak, že
vyúčtování za spotřebu od data posledního odečtu k datu změny ceny bude provedeno
v původní ceně a od data změny ceny k novému odečtu v nové ceně.
3)
Provozovatel se zavazuje seznámit odběratele s nově stanovenou cenou sdělením na
nejblíže doručovaném vyúčtování. Nesplnění této povinnosti nemá vliv na platnost nově
stanovené ceny.
IV.
Úhrada.
1)
Cenu za dodávku vody dle této smlouvy, zjištěnou podle instalovaného měřidla a
provedeného výpočtu nebo stanovenou paušální sazbou, se odběratelé zavazují uhradit na
základě dodavatelem provedeného vyúčtování s úhradou do vyznačeného data splatnosti.
2)
Úhradu za dodávku vody mohou odběratelé provádět jedním z těchto způsobů:
a) bezhotovostním převodem na účet dodavatele číslo 35-1263089339/0800
b) v hotovosti v sídle dodavatele
c) složenkou.
1)
Dodavatel provádí 1x v kalendářním roce na vodoměru odběratele odečet odebrané
pitné vody z vodovodního řadu. Zjištěný údaj slouží k výpočtu a fakturaci celkové ceny za
vodné v zúčtovacím období.
2)
Vyúčtování obsahuje údaj o stavech vodoměru (původní stav, aktuální stav), celkové
množství odebrané vody a částku za vodné v Kč.
V.
Doba plnění.
1)
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá platnosti dnem podpisu dodavatelem a
odběratelem.
2)
Pro případ, že odběratel smluvní vztah řádně neukončí v souvislosti se zánikem
vlastnictví odběrného místa, sjednává se tímto výslovně, že smlouva zaniká dnem, kdy nový
vlastník předloží dodavateli doklad o přechodu vlastnictví odběrného místa na něj.
VI.
Ostatní
1)
Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti mající vliv na změnu
kterékoliv části této smlouvy oznámí písemně nejpozději do 30-ti dnů po termínu vzniku
druhé straně.
2)
Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky a podmínky pro uzavírání
písemných smluv o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem“.
3)
Tato smlouva je vypracovaná ve 2 vyhotoveních, každý účastník smlouvy obdrží
jedno.
4)
Odběratel svým podpisem stvrzuje, že je majitelem výše uvedeného odběrného místa
včetně vodovodní přípojky.
5)
Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu dle §3, odst. 1 zákona č.274/2001 Sb..
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6)
Odběratel poskytuje dodavateli své osobní údaje pro účely této smlouvy a pro
případné uplatnění práv a povinností z ní a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů v platném znění.
Tato smlouva ruší předchozí smlouvu o dodávce vody číslo: VF/118/04/145

V Martinicích v Krkonoších
dne: _____________

V …………………………………
dne: ______________________

……………………………………..
podpis dodavatele

………..…………………………..
podpis odběratele
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