Smlouva o odvádění odpadních vod č. 2019l..-...

(dále jen ,,Smlouva") uzavřená v souladu s příslÚšnými ustanoveními zákona é.274t2oo1 sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění

mezi smluvními stranami:

l, Smluvní strany
PROVOZOVATEL (vlastník kana|izace):
Obec Gruna
se sídlem: Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová
lČ: 00194611, DlČ: CZ0O1}4611

zastoupená: Milanem Křivánkem, starostou
tel: 461 316 229, E-mail: obec.gruna@worldonline.cz, Web: www.gruna.eu
lD datové schránky: fkib7v3
bankovníspojení: Komerčníbanka, a.s., čísloúčtu:34923591/0100
é

ODBĚRATEL (vtastnik připojené nemovitosti):
Jméno a přijmeni/titut

Tel:

Adresa: (sídlo/trvalý pobyt)

E-mail:

Datum narození:

čislo účtu:

Adresa pro doručování(liší-!ise od adresy sídla nebo trvalého pobytu):
Jméno a příjmení/titul
Adresa: (sídlo/trvalý pobyt)

tl. Úvodni ustanovení

Obec Gruna je vlastníkem obecní gravitačníkanalizace včetně ČOV 1 dále jen vlastník),

ktený je zároveň

provozovatelem a osobou oprávněnou k provozování kanalizace ve smyslu příslušných ustanovení platných
právních předpisů.

lll. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinnostímezi Provozovatelem a Odběratelem při
odvádění odpadních vod kanalizací z připojené nemovitosti a jejich čištěnína čistírněodpadních vod,

Provozovatel se zavazuje odvádět odpadní vody ze sjednaného Odběrného místa a Odběratel se zavazuje
za odvádění odpadních vod platit sjednanou cenu (stočné).
Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou Všeobecnépodmínky o odvádění odpadních vod, které upravují
práva a povinnosti obou smluvních stran,
Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem pňpojené nemovitosti.

Odběratel prohlašuje, že v tomto odběrném místě je počet trvale připojených o§ob:
Počet měsíců, po které je rekreačníobiekt využíván:

1. Smluvní strany se dohodly, že místem odvádění odpadních vod je stavba nebo pozemek připojený
přípojkou na kanalizaci (dále jen ,,Odběrné místo"):
Adresa odběrného místa:
Obec

Gruna

Ulice
Č.p. (parc.č. není- li čp.)

Popis nemovitosti

! rodinný důn
f] rekreaění objekt
f| ostatní

M. Účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran a uzavirá se na dobu neurčitou.
Platnost této smlouvy můžebýt ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí, kterékoliv ze smluvních
stran s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začínáběžet prvním dnem následujícího kalendářního
měsíce po doručeníuýpovědi.
Změny této smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran. Jakákolív ústníjednání o změnách této smlouvy budou považována za právně
neplatná a neúčinná.
Do kanalizace nelze vypouštět přes jiné napojení (kanalizačnípřípojku), než to, které prošlo příslušným
stavebním, popř, územnířízení a byl na něj vydán platný souhlas s užívánímstavby.

V. Odváděni odpadnich vod

1. Provozovatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto
smlouvou zajistit pro odběratele odvádění odpadních vod kanalizací, Odběratel se zavazuje platit dodavateli
stočnév souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Ke stočnémuje provozovatel oprávněn
připočítat DPH v souladu s platnými právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že množství odváděných odpadních vod bude stanoveno: dle skuteěné
spotřeby vody měřené vodoměrem, který je ve vlastnictvi Provozovatele .
3, Smluvní strany se dohodly, že přípustné limity znečištěníodváděných odpadních vod budou:
Limity množstvía znečištěníodpadní vody jsou stanoveny v Kanalizačním řádu obce, není-li v této smlouvě

stanoveno jinak. Bilance znečištěnívypouštěných odpadních vod je dána součtem průměrného denního
množstvíodváděných odpadních vod a nejvyššípřípustné míry znečištění.Kanalizačnířád je k nahlédnutí
v sídle Provozovatele na příslušnémobecním úřadu a na webových stránkách Provozovatele.

4. Odběratel suým podpisem stvzuje, že se seznámil s platným Kanalizačnímřadem příslušnélokality a
pokyny pro uživatele gravitačníkanalizace, jeho obsahu porozuměl a vyslovuje s ním souhlas. Kana|izační
řád a Pokyny pro uživatele gravitační kanalizace jsou k nahlédnutí v sídle Provozovatele na příslušném
obecním úřadu a na webových stránkách Provozovatele,

5. Odběratel se zavazuje platit Provozovateli poplatky za odvod odpadní vody dle počtu připojených osob x

množstvívyprodukované odpadní vody na osobu x cena za m3odvodu odpadní vody, odsouhlasená zastupitelstvem obce Gruny vždy pro příslušnýrok, za podmínek stanovených touto Smlouvou. K částce za odpadní vody je provozovatel oprávněn připočítat DPH v souladu s platnými předpisy,

Vl.

Geny stočnéhoa způsob jejího vyhlášení

Cena a forma stočnéhobude stanovena podle cenových předpisů a rozhodnutí vlastníka kanalizace na

příslušnécenové období, kteným je zpravidla období 12 měsíců, Cena a forma stočnéhobudou uveřejněny
prostřednictvím obecního úřadu a na webových stránkách Provozovatele.
Změna cen a formy stočnéhonení považována za změnu této Smlouvy, Pokud dojde ke změně ceny nebo
formy stočnéhov průběhu zúčtovacíhoobdobí, rozdělí dodavatel množstvívypouštěných odpadních vod v
poměru doby platnosti původnía nové uýše ceny nebo formy stočného.Kalkulace ceny je prováděna podle
platných cenorných předpisů způsobem a v členěnípoložek podle přílohy č. 1 zákona ě. 27412001 Sb,, o
vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem.
Provozovatel je povinen jednou ročně zveřejňovat stanovenou cenu stočného.

VIl. PIatební podmínky
Smluvní stranysedohodly,žestočnéhradíOdběratel Provozovateli vpůlroěnímcyklu(l,pol. 1.1.-30,6,a
ll. pol. 1 .7,- 31 .12. daného roku) v souladu se Smlouvou. Splatnost faktur je za l. pol. do 31.7. běžnéhoroku a za

ll.pol. do 31 .1. následujícího roku. Forma úhrady bude převodem na bankovní účetdodavatele nebo v hotovosti
v sídle Provozovatele, Variabilní symbolem bude číslofaktury.
V případě platby po tomto termínu zaplalí Odběratel Provozovateli 0,05% z dlužnéčástky za každý den prodlení.

Písemnostijsou zasílány na doruěovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě.

Vlll. Smluvni pokuty a náhrady škody při porušení smluvních povinností
Provozovatel a Odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení všeobecných podmínek o odvádění vody
sjednávají smluvní pokuty. Provozovatel můžeodběrateli účtovata tento je po jejím vyúčtovánípovinen
zaplatit smluvní pokutu.
Smluvní pokuta se sjednává ve výši 5.000,-Kč v případě, že odběratel:
a) neumožníProvozovateli přístup k přípojce nebo zařízeníkanalizace podle podmínek uvedených ve
smlouvě
b) bude zjištěno připojení kanalizační přípojky bez souhlasu dodavatele
c) umožnípřipojenídalšího odběratele na svoji přípojku bez výslovného souhlasu Provozovatele.
d) převede právo z uzavřené smlouvy na dalšího odběratele bez souhlasu Provozovatele.
odběratel je povinen zrušit septik nebo domáci ČOV a vypouštět všechny odpadní vody přímo do kanalizace,
zakončenéčistírnou odpadních vod. Do kanalizace nelze vypouštět balastní vody, močůvkunebo
hnojůvku a odpady z drtičů.Do splaškovékanalizace nelze vypouštět deštbvévody. Pokud odběratel
povinnosti uvedené v tomto bodě smlouvy nesplní, resp. bude jednat v rozporu s ustanovením tohoto
článku, je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každéjednotlivé
porušení smluvního ujednání.
Provozovatel má rovněž nárok na náhradu škody, vzniklou uvedením nesprávných údajůodběratelem ve
smlouvě.

V případě nezaplacení stočného, faktury, případně jiné pohledávky (nebo jejich části) do data jejich
splatnosti, bude odběrateli zaslána upomínka, Za zasláni této písemnéupomínky včetně jejího vyhotovení a
poštovného můžedodavatel odběrateli v následujícím účtovacímobdobí vyúčtovattyto náklady, nejméně
však 50,-Kč za každý jednotlivý případ. Odběratel je v takovémto případě povinen tyto vyúčtovanénáklady
uhradit společně s vyúčtovánímza následujícíobdobí.
Odběratel má vůčidodavateli nárok na náhradu škody způsobenou porušením povinností dodavatele nebo
způsobenou provozní činnostív souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Provozovatel
však v souladu se zákonem neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé při přerušení dodávky elektrické
energie, nebo z důvodu, pro ktený je dodavatel oprávněn odvádění odpadních vod přerušit nebo omezit.

!X.. Ostatní a závěrečná ujednání
Tento smluvní rráah se řídízákonem é.'8gt2}12Sb. oběanský zákoník v platném znění, zákonem
o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, a Obchodními podmínkami
ke smlouvě o odvádění odpadních vod. Znění Podmínek je platné ke dni podpisu této smlouvy a jsou

nedílnou součástítétosmlouvy. Odběratel svým podpisem stvzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil,

jejich obsahu porozuměl a vyslovuje s nimi souhlas,

Provozovatel svým podpisem pofuzuje, že při zpracování osobních údajůodběratele uvedených v této
smlouvě dodžívšechna práva a povinnosti vsouladu se zákonem č. 'l01/2000Sb. o ochraně osobních
údajůpříslušných předpisů souvisejících s tímto zákonem v platném znění a neposkytne ýto údaje žádné
nepříslušnétřetí osobě či subiektu.

Smluvní strany prohlašuji, že veškeré údaje, které uvedly v této smlouvě, jsou pravdivé a správné.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdžíkaždá ze smluvních
stran.

Smluvní strany se dohodly, ževzájemná plnění byla mezi smluvními stranami poskytována od í.í.20í9.
Smluvní strany výslovně prohlašují a zaručují, že jsou řádně seznámeny se zněním smlouvy včetně její
přílohy, že smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, že žádná ze smluvních stran neuzavírá tuto
smlouvu v tísni, že podmínky této smlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné, a na důkaz ěehož
tuto smlouvu vlastnoručně potvrzují a podepisují.

Příloha: Všeobecnépodmínky o odvádění odpadních vod

V Gruně dne:

provozovatel
Obec Gruna
Zastoupená starostou Milanem Křivánkem

V Gruně dne:

odběratel

