Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č.
I. Smluvní strany:
1. Obec Přibice
Adresa: Přibice 348
IČO: 00600211
zastoupená: Ing. Miroslavem Effenbergerem, DiS., starostou obce
Bankovní spojení: 4060026614/6800
dále jen „provozovatel“, „dodavatel“
2.

Jméno a příjmení: ……………………..……………………… Rodné číslo: ……….……………..…….
Adresa bydliště: …………………..……..…………………………………………………………….…….
Spojovací číslo SIPO: ………………….
Číslo účtu: ………………………………

Variabilní symbol ………………, Specifický symbol (uvádějte číslo popisné): ……..…
dále jen „odběratel“
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a odběratelem při odvádění a čištění odpadních
vod. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami č. 428/2001 Sb., a 120/2011 Sb. vždy ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky odvádění odpadních vod do provozu kanalizace a ČOV jsou k dispozici na úřadě obce
ve formě provozních řádů.
III. Místo plnění
1.

Adresa místa vypouštění odpadních vod: …………………………………………….

2.

Počet osob v domácnosti: …………

3.

Jména a příjmení osob v domácnosti: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….….

4.

Studny v domácnosti:

dešťová

studna (vrt) podzemní vody

ano / ne

ano / ne

IV. Odvádění odpadních vod
Množství odpadních vod se stanoví výpočtem pomocí směrného čísla (paušálu na osobu a rok) dle vyhlášky
120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro rodinné domy
a byty. Aktuální hodnota je stanovena na 36 m3 pro rodinné domy a 35 m3 pro byty na osobu a rok, nebo dle
usnesení zastupitelstva obce Přibice.
V. Stanovení ceny stočného a způsob jejího vyhlášení
1. Stočné je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy.
2. Výši ceny stočného schvaluje Zastupitelstvo obce Přibice v souladu s obecně závaznými právními
předpisy. V mezích obecných právních předpisů si provozovatel sjednává právo jednostranně měnit takto
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stanovenou cenu stočného s tím, že změna ceny musí být učiněna písemně a vždy před její platností
vyhlášena. Takto stanovenou cenu stočného považují smluvní strany za cenu dohodnutou.
3. Cena stočného včetně kalkulace jsou k dispozici v sídle provozovatele.
4. Změnu ceny za stočné pro daný kalendářní rok oznámí provozovatel vždy nejpozději do 31.12
předchozího roku, a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu a dále bude změna ceny stočného
k nahlédnutí v sídle provozovatele či na internetových stránkách obce.
VI. Způsob fakturace a plateb stočného
1. Vyúčtování a platby budou prováděny dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany ujednaly, že s účinností dle č. VIII této smlouvy bude odběratel platit stočné, a to:
a) úhradou prostřednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva (SIPO)
b) bezhotovostním převodem z účtu
c) jednorázově v hotovosti na pokladně obecního úřadu
VII. Doba plnění
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému termínu.
3. Smlouvu lze ukončit jednostrannou výpovědí na základě předložení dokladů dle usnesení zastupitelstva
obce Přibice vyvěšených na www.pribice.cz v sekci Poplatky, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy.
VIII. Platnost a účinnost smlouvy
Platnost a účinnost smlouvy nastává dnem podpisu.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14. dnů ode dne, kdy ke změně
rozhodné skutečnosti došlo, oznámit provozovateli každou změnu skutečností oproti údajům uvedeným
v této smlouvě.
2. Vznikne-li nenahlášením takové změny provozovateli finanční škoda, je odběratel povinen ji v plném
rozsahu nahradit. Škoda bude uhrazena do data určeného provozovatelem, po tomto datu budou účtovány
úroky z prodlení dle čl. IX., odst. 3.
3. Pro případ prodlení s úhradou plateb za stočné podle odst. VI. této smlouvy se sjednává úrok z prodlení
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je oprávněn provozovatel požadovat na
odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný
případ zvlášť.
5. Odběratel, který je fyzickou osobou, tímto vyjadřuje svůj souhlas, aby dodavatel v souladu s ustanovením
zák.č. 101/2000 Sb., v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě pro účely
naplnění práv a povinností stanovených touto smlouvou.
6. Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
7. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze na základě písemných číslovaných dodatků, podepsaných
oběma smluvními stranami.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, a že smlouva byla uzavřená podle jejich
pravé a svobodné vůle.
V obci Přibice dne …………………………

___________________
provozovatel

___________________
odběratel
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