SMLOUVA Č.:

O DODÁVCE VODY Z VODOVODU

uzavřena dle zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění
Dodavatel: Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře IČO 00278009, bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, č.ú.
164889272/0300, zastoupená starostou obce:
Vlastník nemovitosti – Příjmení a jméno, bydliště:

Odběratel:

Rodné číslo.:
Bankovní spojení: číslo účtu / kód banky:
Specifický symbol:

Adresa pro zasílání písemností:

Místo plnění-adresa:
Předmět smlouvy: V rozsahu a za podmínek dále stanovených se dodavatel zavazuje uskutečnit dodávku vody z veřejného vodovodu a odběratel se zavazuje
dodanou vodu odebrat a platit dodavateli vodné. Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, které upravují práva a
povinnosti obou smluvních stran.
Voda dodávaná vodovodní přípojkou
Způsob zjišťování množství dodávané vody:
a) vodoměrem
 b) dle směrných čísel roční spotřeby
(výpočet je nedílnou součástí této smlouvy)
 c) odborným výpočtem (u netypických
objektů) (výpočet je nedílnou součástí této
smlouvy)

Odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou
Odběratel vypouští do kanalizace:
 a) vodu dodanou vodovodem
 b) vodu z jiných zdrojů
 c) srážkové vody
Způsob zjišťování množství odvedené vody:
 a) měřícím zařízením odběratele
 b) srážkové vody určené výpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy
 c) dle směrných čísel roční spotřeby
 d) dle srovnatelného měřeného předchozího období

Množství dodávané vody:
 a) dle potřeby odběratele
 b) dle stanoveného limitu:

 e) dle množství vody dodané

 s připočtením odpadních vod

 s odečtením množství vody

z jiných zdrojů než vodovodu
(odborným výpočtem)

spotřebované v technologickém
procesu

Jakost vody a limity znečištění odpadních vod: Jakost dodávané vody odpovídá platným obecným právním předpisům (zák. 258/2000 Sb., zákon o ochraně
veřejného zdraví a vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění).
Stanovení ceny vodného a způsob jejího vyhlášení: Stanovení ceny vodného odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím orgánů obce. Ceny vodného
budou vyhlášeny vždy vyvěšením, na obecním městském úřadě.
Způsob fakturace a plateb
Splatnost faktury:

Fakturace a platby dle odečtů:
Splatnost zálohy:
Spojovací číslo SIPO:

Zálohové platby:
Způsob placení:
Variabilní symbol:

Změna v osobě odběratele a ostatních údajích smlouvy: Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele. Odběratel
je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, oznámit písemně dodavateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným v této
smlouvě.
Doba plnění - Tato smlouva je uzavřena
 na dobu neurčitou od

 na dobu určitou od

do

Platnost smlouvy skončí uplynutím sjednané doby. Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran, uplynutím výpovědní lhůty nebo
odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Závěrečná ustanovení: V případě, kdy vlastník nemovitosti, je osoba odlišná od odběratele, platí, že se strany dohodly ve smyslu ustanovení § 8 odst. 7 zák. č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, že odběratelem je třetí osoba. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb.
dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností
z této smlouvy. V případě změny platných právních předpisů se právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídí obdobnými
ustanoveními nové právní úpravy. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu z nichž jednu obdrží dodavatel a jednu odběratel. Obě smluvní
strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
Přílohy:
V Kocbeřích dne:
Podpis dodavatele:

Podpis vlastníka nemovitosti:

Podpis odběratele:

