Smlouva o dodávce pitné vody č. ………………
(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění

I. Smluvní strany

DODAVATEL (vlastník vodovodu):
Obec Toušice, se sídlem Toušice 16, 281 63 Kostelec n. Č. l.
IČO: 00235784, DIČ: CZ00235784
zastoupená: Hanou Pazderovou, starostkou
tel: 321 783 230, E-mail: tousice@tiscali.cz, WEB: www.tousice.cz
ID datové schránky: dmrbug2
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:11222151/0100
a
ODBĚRATEL (vlastník nebo nájemce připojené nemovitosti):
Jméno a příjmení/titul:……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa (trvalý pobyt):………………………………………………………………………………………………………………………
Tel:...................................................................E-mail:..........................................................................

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla nebo trvalého pobytu):
Název/jméno a příjmení/titul:………………………………………………………………………………………………………..
Adresa (sídlo/pobyt):………………………………………………………………………………………………………………………

II. Úvodní ustanovení
Vlastníkem vodovodu je Obec Toušice, se sídlem Toušice č. p. 16, 281 63, Kostelec n. Č. l. Dodavatel
prohlašuje, že je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu Obce Toušice a osobou oprávněnou
k provozování vodovodu ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů.

III. Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při
dodávce pitné vody z vodovodu.
Dodavatel se zavazuje dodávat pitnou vodu do sjednaného odběrného místa a odběratel se zavazuje
za dodávku pitné vody platit sjednanou cenu – vodné.
Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem vodovodní přípojky, kterou se rozumí úsek vodovodního potrubí
od vodoměru k připojenému pozemku nebo stavbě. Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem nebo
nájemcem připojeného pozemku nebo stavby.
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Odběratel prohlašuje, že v tomto odběrném místě je počet trvale připojených osob:……………………..

Smluvní strany se dohodly, že místem pro dodávku pitné vody je stavba nebo pozemek připojený
přípojkou na vodovod (dále jen „Odběrné místo“):
Adresa odběrného místa:
Obec: Toušice
Místní část obce: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Č. p. (parc. č. není-li č.p.):…………………………………………………………………………………………………………………….
PSČ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Popis nemovitosti (rodinný dům,
chata, rekreační objekt, ostatní, …. ): …………………………………………………………………………………………………..

IV. Dodávka pitné vody

1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele dodávku pitné vody z vodovodu v jakosti odpovídající
obecně platným právním předpisům, odběratel se zavazuje vodu z vodovodu odebírat a hradit
dodavateli úplatu za dodávku pitné vody (dále jen „vodné“) podle této smlouvy a dle množství
odebrané pitné vody dle odečtu na vodoměru.
2. Množství dodané pitné vody bude zjišťováno vodoměrem. Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy,
která je majetkem dodavatele. Limit množství dodávané pitné vody je dán profilem přípojky a
kapacitou měřidla množství pitné vody, tedy 3,5 m3/hod.
3. Parametry pro dodávku pitné vody:
a) profil přípojky: 32 mm
b) ukazatele jakosti v dané lokalitě ke dni uzavření této smlouvy: vápník:>15 mg/l, hořčík:>4 mg/l,
dusičnany:<50 mg/l. Po dobu trvání této smlouvy tyto hodnoty mohou kolísat v rozmezí hodnot
stanovených platnými právními předpisy.
c) tlakové poměry v místě přípojky: minimální tlak 0,15MPa, maximální tlak 0,7MPa.

V. Období limitované spotřeby vody

Obdobím limitované spotřeby vody se rozumí stav, kdy hrozí, že množství vody ve zdroji nebude stačit
pokrýt průměrnou denní spotřebu (např. v případě suchého počasí), přičemž by mohla být ohrožena
dodávka pitné vody pro základní potřeby obyvatel.
Období limitované spotřeby vody vyhlásí dodavatel místním rozhlasem a vyvěšením oznámení na
úřední desce.
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VI. Účinnost smlouvy

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Odběratel uznává, že služby dle této smlouvy byly poskytovány ještě před jejím uzavřením, a zavazuje
se proto uhradit vodné za období do uzavření smlouvy na základě vyúčtování předloženého
dodavatelem současně s fakturou za uplynulé období. Smluvní strany dále prohlašují, že toto plnění
nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy žádné ze smluvních stran a považují jej za plnění podle této
smlouvy.
Platnost této Smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze
smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího
kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
Změny této Smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jakákoliv ústní jednání o změnách této smlouvy budou považována za právně
neplatná a neúčinná.

VII. Cena vodného a způsob jejího vyhlášení

Cena a forma vodného bude stanovena podle cenových předpisů a vlastníka vodovodu na příslušné
cenové období, kterým je zpravidla období 12 měsíců. Cena a forma vodného budou uveřejněny
prostřednictvím obecního úřadu a internetových stránek dodavatele.
Změna cen a formy vodného není považována za změnu této Smlouvy. Kalkulace ceny je prováděna
podle platných cenových předpisů dodavatelem.
Dodavatel je povinen jednou ročně zveřejňovat stanovenou cenu vodného.

VIII. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že vodné hradí odběratel dodavateli formou plateb na základě vyúčtování
takto: Fakturace a platba za dodávku pitné vody bude prováděna v harmonogramu ročního cyklu
v souladu se Smlouvou. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Forma úhrady bude převodem na
bankovní účet dodavatele nebo v hotovosti v sídle dodavatele. Variabilní symbolem bude číslo faktury.
Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě.

IX. Ostatní a závěrečná ujednání

Tento smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem o
vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky dodávky pitné vody (Příloha č.1) a
Reklamační řád (Příloha č.2).
Dodavatel svým podpisem stvrzuje, že při zpracování osobních údajů odběratele uvedených v této
smlouvě dodrží všechna práva a povinnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
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údajů, příslušných předpisů souvisejících s tímto zákonem, vše v platném znění, a neposkytne tyto
údaje žádné nepříslušné třetí osobě či subjektu.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, které uvedly ve Smlouvě, jsou pravdivé a správné.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
Smluvní strany výslovně prohlašují a zaručují, že jsou řádně seznámeny se zněním smlouvy a jejích
příloh, 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
toho tuto Smlouvu vlastnoručně potvrzují a podepisují.

V Toušicích dne ……………………………………….

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………

Dodavatel - Provozovatel

Odběratel

Obec Toušice
zastoupená starostkou Hanou Pazderovou
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