SMLOUVA

~1IJ~-J~f I

Evid.č.:

10148371

o dodávce pitné vody a odváděni odpadních vod, uzavřená podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu včetně souvisejfcích prováděcích přepisů mezi smluvními stranami:

Provózovate!

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jako dodavatel):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, Přltkovská 1689,"PSC 41550

rc.

49099451 Dle: CZ49099451
Společnost Je zapsána v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem; oddll B, vložka 465.
Závod: Ústí nlL, Masarykova 125/368, PSe 40010
Provozovatel byl k uzavření této smlouvy smluvně pověřen vlastnlkem vodovoďÓ' a kanalizaci pro veřejnou potřebu, kterým
Je Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, Přitkovská 1689, PSe 415 50, le 49099469.
"

Provozovatel je vlastníkem pověřen k výkonu všech práv, povinnost! a odpovědnosti vlastnika ve vztahu k odběrateli.

a
Město Česká Lipa

Odběratel
Sldlo odběratele:

ulice: náměsti T. G. Masaryka

čp: 1

část obce: Česká Lfpa

obec: Česká Lípa

dodacf po!ta: 470·01
IČ:
00260428
Obchodn! rejstffk(fivnostenský list):
Adresa zasflacl:

Česká Lrpa 1.
Plátce DPH - DIČ:NENf'pLÁTCE

čp: 1

ulice: náměsti T. G. Masaryka
část obce: Česká Lípa
dodacl po!ta: 470 01
telefon:

00: 1

DPH

čo: 1

obec: Česká Lrpa

Česká Lipa 1
mobíl:

fax:

E-mail:
Odběmé mlsto:
Účel dodávky:

ČeskáUpa,

Škol ni 2520

Rekreace,sport,kultura

- Sportovni

objekt - Plavecká hala

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Pledmětem této smlouvy je (zaškrtněte křížkem) a doplňte údaje:

.00

dodávka vody z veřejného .j~~.?Vod~~.umit~ím množství

23 m3 za den,

.A

"~JM""

v množstvl určqUfi"}!R~,p..aCi~(,v~om~ru
I/'::""~;~~, 2.,~~m~«zahodinu
a v jakosti vOdy~~\try,,~
Pq,~;l~Jobe~: •.p!,~tnýct1;i?rávnt.~~·PřeaPiSŮ

00 odváděni
O odváděni

O odváděni

ff

,@,~?<~~t'J~t",,~:,

~~i~3

.

odpadnr~ vod veřejno8JkanaII~aCf v
.~{~>,/
za den,
..
v neJvyššf míře znečištěnl, která cidpovfC1ámaximálně prípustnemu znečištěni podle platného
kanalizačnlho řádu a v bilanci znečištění, která je dána součinem průměrného denního množstvl a
nejvyšší přípustné míry znečištění
srážkových odpadních vod podle přílohy
odpadnfch vod z jiných zdrojů podle přílohy

II. STANOVENí MNOŽSTVí
Množstvl dodané vody se stanovuje:

Množstvl vypuštěné vody se stanovuje:

00 měřidlem
O paušálem

00 měřidlem dodané vody
O samostatným měřidlem

D jinak

umlstěným

v objektu šachta

(viz přiloha)

D paušálem

(tech. výpočtem, dohodou - viz přlloha)

O jinak
•...

umistěným

(viz přlloha)

(tech. výpočtem, dohodou - viz příloha)

Odběratel umožni dodavateli bezpečný prrstup k měřidlu, případně na žádost dodavatele odběratel sděl! stav měřidla, Bez
souhlasu dodavatele nelze změnit umistěnl měřidla. Odběratel umožní dodavateli ověřeni údajů v připojené nemovitosti
potřebných pro stanoveni paušálu nebo pro technický výpočet.

III:CENA
Cena za dodávku vody (vodné) a cena za odváděni odpadnich vod (stočné) je dána cenovým výměrem dodavatele
vydaným v souladu s platnými obecně závaznými cenovými předpisy. Cenu schvaluje a vyhlaš.uje vlastnik vodovodů a
kanalizacI pro veřejnou potřebu prostrednictvlm obecnlch úřadů a regionálniho tisku. V případě, že dojde k úpravě ceny
vodného a stočného novým cenovým výměrem a nebude proveden fyzický odečet měřidla, provede 'se vyúčtováni poměrem
podle počtu dnů za obdobi tak, že vyúčtováni spotřeby od data poslednfho odečtu k datu změny ceny bude provedeno v
původní ceně a od data změny ceny k novému odečtu v nové ceně. V případě dvousložkové ceny poskytne dodavatel na
základě žádosti odběratele přiměřenou slevu z pevné složky, pokud bude vodovodní nebo kanalizačoi systém nefunkčnl po
dobu delší než 24 hodin.
.
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IV. ÚHRADA

.

10148371

.1E;Vid.č.:

.
stočné hradi odběratel dodavateli formou pravidelných záloh a na základě faktury (daňového dokladu) podle
skutečné spotřeby. Úhrady odběratel provádí
1. Záloha ve výši 4000 Kč/měsičně bude uhrazena na účet dodavatele 3809411/0100 KB Ústí nad Labem
nejpozději do 15. dne v každém (prvnlm) měsici obdobl, způsob úhrady:

D

sdružené inkaso (SIPO) spojovacl člslo

[!]

převodním příkazem pod var. symbolem

O
O

složenkou pod var. symbolem

1001014837

inkasem z účtu odběratele

"

.

..~'

Pfedpis zálohy pro SIPO, inkaso a složenku je dodavatel oprávněn jednostranně zvýšit, pokud, nepokrývá alespoň 80%
skutečné spotřeby za předcházejici
obdob\. Odběratel je povinen ze stejného důvodu provést. zrr.iěnu platby převod nim
příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy jej na tuto skutečnost dodavatel upozorni. -,
. ...
2. Faktura

(daňový doklad), úhrada nedoplatku po zúčtováni záloh bude prováděna:

[!]

převodním příkazem z účtu odběratele

O

inkasem dodavatele z účtu odběratele

O
3. Přeplatky

.

složenkou

vracl dodavatel:

O

poštou na zasllaci adresu odběratele

[!] naůčet

odběratele u peněžniho ústavu

1229-428/0100

"

Pro platby mezi oběma stranami se sjednává splatnost 16 dnů od odesláni daňového (platebního) dokladu.

V. DOBA PLNĚNí
Smlouva

se uzavlrá na dobu neurčitou.

VI. RŮZNÉ
Reklamaci výše vodného a stočného může odběratel uplatnit písemně nebo osobně u dodavatele do 30 dnů po vystaveni
faktury.
V případě zjištěného porušení smluvni či jiné právnl povinnosti některým účastníkem smlouvy se zavazuji obě strany sepsat
bez odkladu protokol o této události. Odmltne-li dodavatel či odběratel tento protokol sepsat nebo potVrdit, považuji se tlmto za
prokázané skutečnosti uvedené v protokolu druhé strany.
'
Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštěni do kanalizace a tctomnožstvt je prokazatelně
větší než 30 m3 za rok. dohodne odběratel s dodavatelem předem podminky pro stanoveni množstvl odpadnlch vod jinak, než
je uvedeno v části II. Stanoveni množství. Uvedená dohoda musl mit formu pisemného dodatku této smlouvy. Odběratel je
povinen oznámit dodavateli ukončení' smluvního·,.;vZtahu, umožnit jeho pracovnikům provést konečný odečet stavu včetně
demontáže měřidla, pokud neni rádl)ě přihlášen nový. 9dbt\~atel.,•. ,]:ákla.~ě z)!ště'1ýp.hJ>~k1tečnostlprovede dodavatel konečné
vyúčtováni spotřeby a zúčtováni u~raz~'ný~h ;áloh) N~známHi
odl?~t~!~l:cl;1kori~ÍlI' Odběru nebo neurnožnl-li provedeni
konečného odečtu, je povinen zapla~ít\ .vodr'lě\ a stočlJé' až do :uzavřén! smlouvy si novým odběratelem nebo do zastaven!
dodávky.
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Pro případ, že odběratel smluvnl vztaIFrádně'''~eukonČi''';'~$DvisIB~tťse
ziii~i1o'u vh:istnictvl připojené nemovitosti, sjednává se
tlmto výslovně, že platnost smlouvy zaniká dnem, kdy nový vlastni k předložl dodavateli doklad o přechodu vlastnictvf předmětné
nemovitostí na něj.
V záležitostech neupravených touto smlouvou se obě strany řídi ustanovenfm platných zákonů a prováděclch vyhlášek.

~a

VII. OSTATNí
Ukončeni smluvn!ho vztahu je možné výpovědi s 30 denni výpovědnl lhůtou, která počne běžet dnem jejiho doručeni druhé
smluvní straně. V případě pochybnosti se považuje výpověď za doručenou třetím dnem od jejího odeslán! doporučeně na
adresu dodavatele nebo odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Odběratel a dodavatel se zavazují,fe jakékoliv skutečnosti majlcl vliv na změnu kterékoliv část! této smlouvy oznám! pisemně
nejpozději do 30 dnu po termfnu vzniku druhé straně.
Touto smlouvou se rušl všechny předcházejlci smlouvy mezi oběma stranami k uvedenému odběmému místu.
Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdržl odběratel a jedno dodavatel.
Odběratel bere na vědomi, že v přfpadě ukončeni provozní činnosti dodavatele přecházeji práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývajicl na vlastnlka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu- viz hlávička.
'A

.

Smlouva byla uzavřena na základě předložených dokladu:

[!]

doklad o vlastnictvl připojené nemovitosti

[!]

výpis z obchodniho rejstříku'

O
O

osobni doklady odběratele

O

živnostenský list

jiné

V České Lípě dne 8.9.2005
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Severočeské 'vodovorhl "
415 50 ')': .:...
eplrce 1"'/
ič. 49099451
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Dodavatel
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Eva Zlámalová
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referent zákaznického centra

