Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Obec Pocinovice, se sídlem Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice, IČ: 00253677, DIČ: CZ00253677,
zastoupená Marií Homolkovou, starostkou,
bankovní spojení – číslo účtu: 2921321/0100,
tel.: 379799231, E-mail: obec@pocinovice.cz, ID datové schránky: ny5ay4b
(dále též jen „Vlastník“ nebo „Provozovatel“)
a
…………………………………………………………..
nar./IČ: …………………………………….
bydliště/sídlo ……………………………………..
zapsána ve veřejném rejstříku u soudu: ……. pod sp. zn.: ……
zastoupen/a ……
(dále též jen „Odběratel“)
tento
DODATEK číslo:
ke SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
číslo:
(dále též jen „Smlouva“).
I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne ……………………… Smlouvu.
II.
Změna Smlouvy
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají dále vyznačené změny Smlouvy.
X
Údaje Odběratele
fyzická osoba nepodnikající
fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba
jméno, příjmení:
název:
bydliště:

sídlo:

adresa pro doručování (liší-li se od bydliště):

bankovní spojení – číslo účtu:

bankovní spojení – číslo účtu:

adresa pro doručování (liší-li se od sídla):

tel.:

tel.:

E-mail:

E-mail:

ID datové schránky:

ID datové schránky:

Údaje o předmětu plnění
dodávka vody z vodovodu
odvádění odpadních vod kanalizací

Údaje o vlastníkovi pozemků, staveb (v rozsahu: jméno, příjmení, dat. narození, bydliště)
vlastník připojené stavby/pozemku
vlastník vodovodní přípojky
vlastník kanalizační přípojky

Údaje o zjišťování množství dodané vody
vodoměrem – umístění vodoměru
podle směrných čísel roční potřeby vody (dle předpisů k provedení zákona)

Údaje o zjišťování množství odváděných odpadních vod
v rozsahu dodané vody, jejíž množství bude zjištěno vodoměrem popsaným v předcházející
tabulce
měřidlem ve vlastnictví Odběratele umístěným (doplňte popis umístění měřidla):
podle směrných čísel roční potřeby vody (dle předpisů k provedení zákona)
jinak (uveďte jak):

Údaje o stanovení množství odváděných srážkových vod
množství srážkových vod bude stanoveno: výpočtem
dlouhodobý srážkový normál:
mm/rok, tj.
m/rok. Oblast:
Klasifikace ploch podle §20 odst. 6
Zpoplatněné
Osvobozené od platby za
zákona
srážkové vody
Druh plochy:
Odtokový Plocha (m²) Redukovaná Plocha (m²) Redukovaná
součinitel
plocha (m²)
plocha (m²)
A
zastavěné plochy
0,90
těžce propustné
zpevněné plochy
B
propustné zpevněné
plochy
C
plochy kryté vegetací
zatravněné plochy
Součet ploch

0,90
0,40
0,05

Roční množství odváděných srážkových vod Q v m³
= součet Redukovaných ploch (= Plocha krát Odtokový součinitel) v m² krát Dlouhodobý srážkový
normál v m/rok.

Údaje o počtu trvale připojených osob
Počet trvale připojených osob pro dodávku pitné vody činí dle vyjádření Odběratele
Počet trvale připojených osob pro dodávku pitné vody činí dle vyjádření Odběratele

Údaje o četnosti odečtů a konečného vyúčtování
1 x ročně
2 x ročně

Údaje o způsobu zasílání faktur
v elektronické podobě na emailovou adresu Odběratele uvedenou ve Smlouvě
v listinné podobě na adresu pro doručování Odběratele uvedenou ve Smlouvě

Údaje o způsobu platby faktur vodného a stočného
složenkou
bankovním převodem (na účet Provozovatele uvedený ve Smlouvě)
v hotovosti v pokladně Provozovatele

Údaje o způsobu vrácení přeplatku konečného vyúčtování vodného a stočného
převyšujícího v jednotlivém případě částku 100 Kč
bankovním převodem (na účet Provozovatele uvedený ve Smlouvě)
složenkou
v hotovosti v pokladně Provozovatele

1)
2)

3)
4)

III.
Ostatní a závěrečná ujednání
Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, se nemění a zůstávají
nadále v účinnosti.
V případě, že tímto dodatkem je sjednáno rozšíření předmětu Smlouvy i na dodávku vody nebo
odvádění odpadních vod kanalizací (když Smlouvou nebo některým z jejích dříve uzavřených
dodatků bylo ujednáno, že předmětem Smlouvy je pouze dodávka vody nebo pouze odvádění
odpadních vod kanalizací), použijí se všechna ustanovení Smlouvy, která se dosud neaplikovala,
tedy jak ustanovení o odvádění odpadních vod kanalizací, tak ustanovení o dodávce vody.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
V případě, že jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku bude považováno za neplatné,
nezákonné nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost
dotýkat jeho ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, nezákonná
nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich smysl a principy. V
takovém případě se smluvní strany zavazují v rámci svého právního vztahu vadné ustanovení
neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to tak, aby byl co nejlépe zachován
smysl a význam původního ustanovení.

Pocinovice ________________

V _____________________ dne ________________

___________________________
Provozovatel

___________________________
Odběratel

