Smlouva
o odvádění a čištěníodpadních vod č.42912020
(dáIe

jen ,,smlouva" nebo ,,strtlouva")

uzavřená v souladu s pHslušnými ustanoveními zákona č. 27412001 Sb,,
o vodovodech a kanalizacích plo veřejnou potřebu (dá|€ jen,,ákon")
mezi smluvními stranami:

WASTNÍK:

Obec Čeperka

se sídlem B. Němcové 1, 533 45 Čeperka

|č 00273449

DIčzCZ0027344g

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., ěíslo účtu:l59468895/0300
email: obec-ceperka@volny.cl tel. 466 941 OI7
v jejímžzastoupení jedrrrá Kristina Vosíhlovri stárostka
(dále také jako ,,Vla§tník" nebo ,,Provozovatcl")
a

oDBĚRATEL:
Bytem
Narozen

Ičo
DIČ

adresa pro doručování(liší-lise od adresy sídla nebo trvalého pobytu):
Ntázev

Bytem
(dále také jako ,,Odběratel")
Poznámka:
spolu jako ,pmluvni

§tnny"

I.
1,

Předrnět smlour7

Smluvní strany ve smyslu § 8 odst. ó zikona uzzvíraji futo smlouvu o odvádění a čištěni
odpadních vod, jížse Provozovatel zavazuje odvádét a čistit odpadní vody z Odběrného místa
a Odběratel se zavazuje za to hradit Provozovateli úplatu za odvádění odpadních vod

(,,stočné"), to vše za podmínek stanovených zákonem a sjednaných touto smlouvou. Předmětem této smlouvy je tak úprava vzájemných práv a povinností mezi Vlastníkem a Odběratelem
při odvádění a čištěníodpadnich vod.

á-

2.

Vlastníkem kanalizace a ěistímy odpadních vod, jakož i jejich provozovatelem ve smyslu
konaje provozovatel.

3.

Vlastníkem stavby/pozemku (uvedené v odst. 5 tohoto člrinku) připojené/ho přípojkou na
kanalizaci je:

1

4.
5.

Vlastníkem kanalizaění přípojky včetně domovní podtlakové šachty je Odběrate|.
Smluvní strany se dohodly, že mistem odvádění odpadních vodje stavba,/pozemek připojená./ý
přípojkou nakanalizaci (nížea v}šejako ,,Odběrné místo"):
Adresa odběmého místa:
Obec Čeperka

Ulice j
PSČ 533 45
/parc. ě, .. není - li č. p./
k. ú. Čeperka

6,

Smluvní strany se dohodly, že množstvíodváděných odpadních vod bude zjišťováno ve

smyslu §

a)

19 zákona;

dle množství vody dodané do Odběmého místa vodovodem ve
(dle odečtu VaK Pardubice, a. s.),

ťšizjištěnévodoměrem

b) jako součet množstvívody dodané do Odběmého místa vodovodem
vodoměrem a množstvívody získané zjiných provozovatelem vodovodu

zjištěného
měřených

zdrojů (typ zdroje studna). Odběratel podpisem této smlou\y bere na vědomí, že při
tomto způsobu zjištbvání množství odpadních vod musí být měřící zařízení úředně
ověřeno d|e zvláštních pnívníchpředpisů a toto ověřováni je povinen na své náklady
zajistit odběratel;

c)
7.

dle směrných číselročni poťeby vody (dle § 19 odst. 5 zákona a pňlohy č. 12 k r.yhlášce
č.42812001 Sb.)

Jestlře odběratel vodu dodanou vodovodem zčási spotřebuje bez vypuštění do kanalizace
(dle § 19 odst. 7 zákona) a toto množstvíje prokazatelně věšínež 30 m3 za rok, zjistí se

množstvi vypouštěnéodpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem

podle techniclcých propočtu předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se
předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. V případě, že má Odběratel ve smyslu
§ 17 odst. 8 zákona osazen na výstupu vniřního vodovodu vlastní podružný vodonrěr, bude od

množstvívody zjištěného při měřeni dle odst. 6 odst. a) nebo b) odečteno množstvívody

Zjištěnéna tomto podružném vodoměru.

8.

Množsfvívypouštěných odpadních vod zjištěné způsobem starroveným v odstavci 6, příp,7
tohoto článku smlouvy je podkladem pro vyúčtoviáni odvádění odpadních vod (fakturaci stočného).

9.

Limity znečištěníodpadní vodyjsou stanoveny v Kanalizačnímřádu (čl. IX. odst. 1 smlouvy),
není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Bilance mečištěnívypouštěných odpadních vod je
dána součtem pťuměmého denniho množství odváděných odpadních vod a nejlyššípřípustné

míry zneěištěni,

10. Poóet trvale připojených osob pro odvádění odpadnich vod

činíke dni podpisu smlouvy dle
prohlášení Odběratele: ..
. (doplňte). Odběratel je povinen Provozovateli ozlámit změnu
v počtu osob do 14 dnů od této změny (viz. rovněž čl. VI. odst, l a čl. V . odst. 2 smlouly).
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l. Smluvní strany
t€le.

12.

se dohodly, že Provozovatel bude odvádět odpadní vody dle pořeb Odběra-

le zakilzžno vypouštět odpadní vody do kanalizac€
nesmí být svedeny dešťovévody.

přes septiky nebo

žmpy. Do kanalizace

l,
2.

.

Stanovení ceny stočnéhoa způsob jejího lyhlášení

Stanovení ceny stočnéhoodpovídá platným cenoqfon předpisům (viz, rovněž čl. lV. smlouly).

Ceny stočnéhojsou k dispozici k nahlédnutív sídle Provozovatele, tj. na místně příslušném
Obecním úřadě Ceperka v uředních hodinách: jsou ryvčšeny i na webových stránkách Provo-

zovatele www.oeperka.cz.

l.
2.

m,

Phtební podmínlry

Smluvní strany §e dohodly, že stočnéhradí Odběratel Vlastníkovi na základě vystavené faktury. Fakfura bude vystavena na každéOdběmé místo saínostatně a to 4x ročně, vždy
v prvním měsíci příslušného ěh/rtletí. Splatnost faktury činí14 dní od lystavení fakfury.
Stoěné uhradí Odběratel buď v hotovosti v pokladně Provozovatele, nebo bezhotovostním
převodem na účetProvozovatele uvedený v zé]iavítéto smlouvy, resp. na příslušnéfaktuře,
pod variabilním ry..rnbolem uvedeným na faktuře.

IV.

Způsob stanoveni ceny stočnéhoa jeho účtování

1.

Cena stočného je stanovoviina podle cenových předpisů a v souladu s usneseními Provozovatele (coby obce) na příslušnécenové (zúčtovací)obdobi, kter,ým je zpravidla období 12 měsíců(viz. rovněž čl. II. smlouvy).

2.

Změna ceny a formy stočnéhonení považována za mlěnu teto Smlouly. Pokud dojde ke
změně ceny nebo formy stočného v pruběhu zúětovacího období, rozdělí Vlastrrík spořebu
vody v poměru doby platnosti původnía nové uýše ceny nebo formy stočného.

3.

Pokud Odběratel při úhradě plateb za odvádění odpadních vod neur,čí,na který dluh plní, použije Provozovatol plrrěrrí rrejprve případrrrru na sntluvrrí pokutu, připadrré náklady spojené
s lymáhánim pohled,ívky Provozovatele vůěi Odběrateli z titulu neulrdzeného stočného, pak
na úroky z prodlení, a poté na úhradu zbytku nejstaršiho splatného dluhu Odběratele vůčiProvozovateli.

4.

Vlastník je oprávněn započístpřípadný přeplatek Odběratele na uhrazení veškerýoh splatných
pohledívek týkajícíchse i jiných odběmých mist Odběratele než Odběmého místa uvedeného
v čl. I. odst. 5 smlouvy. o takto provedených ápočtech bude Vlastník odběratele informovat.

5.

Povinnost Odběratele zaplatit Vlastníkovi peněžitéplnění podle této §mlouvy je splněna
okamžikem připsaní přislušné částky ve prospěch bankovního úěfu Provozovatele a to tehdy,
je-li platba oanačena správným variabilním symbolem. Neidentifikovatelné platby je Vlastnik
oprávněn vr:álií zpěft, na účet,znéhožbyly zaslány, ěímžneni dotčena povinnost Odběratele
splnit ávazky dle této Smlouly.

)

l.

V.

Odpovědnost za vady, reklamace

je oprávněn uplatnit vůěi Vlastnlkovi pnáva z odpovědnosti za vady v souladu
obecně ávaznými právními předpisy a Reklamačnímřádem Vlastníka (viz čl. IX. odst.
Odběratel

s
1

smlouly).

2.

3.

VzniknouJi chyby nebo omyly při účtovrfuristočnéhonesprávným odeětem, použitím ne-

spnívnéceny stočného,početníchybou apod., mají Odběratel a Vlastník právo na vyrovn:á.ní
nesprávně účtovanýchčástek. Odběratel je povinen uplatnit rek|amaci nesprávně účtovaných
částek bez zbytečnéhoodkladu poté, co měl možnost takovou vadu zjistit, a to písemně nebo
osobně v souladu s Reklamačním řádem. Neuplatní-li však Odběratel reklamaci nesprávně
účtovanýchčástek nejpozději do dne splatnosti příslušnéfaktury, je povinen tákovou fakturu
uhradit.

Vlastník reklamaci přezkoumá a v,ýsledek písemně oznrámí Odběrateli ve lhůtě 30 dnů ode

dne, kdy reklamaci obdržel- Jeli na zíkladě reklamace vystavena opravná faktur4 považuje se
souěasně za pisemné oznrirnení o výsledku reklamace.
J

VI.

Dalšípníva a povinnosti smluyních stran

1.

Odběratel se zavazaje bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti změny, oznámit Vlastníkovi písemně každou změnu skutečnostív této smlouvě uvedených, rozhodných pro plnění, jež je předmětem této smlou\y. Za rozhodné skutečnosti se po,
važ$i zejména identifikační údaje o Odběrateli a/nebo o Odběrném místě, o počtu trvale připojených osob a,/nebo údaje pro fakturaci stočného.

2.

Vlastnft je oprávněn za úěelem konholy, údržbynebo stavební úpraly kanalizace vstupovat
a vjíždětna příjezdné, prujezdné a kanalizací přimo dotčenécízípozem§, a to způsobem,
který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i za úče|ernplnění povinností spojených s provozováním kanalizace.

3.

Vlastník je oprávněn provádět kontrolu limitů znečištěníodpadních vod podle podmínek platného Kanalizaěního řádu, případně povolení vodoprávního úřadu. K výzvě Odběratele je Provozovatel povinen poskytnout Odběrateli infomrace o povolené míře anďištěni odpadni vody
a povirmostech Smluvních stran lyplývajícíchz Kanalizačníhoíádu, včetnézávazných hodnot
ukazatelů limitů znečištěníodpadní vody.

4.

Odběratel je povinen užívatvnitřní kanalizaci v souladu s technickými požadavky na vniťní
kanalizaci, odběrat€l je d.íle povinen řídit se při }Tpouštění odpadních vod platrrým Kanalizačnímádem a respeldovat ávazné hodnoty ukazatelů limitů zrrečištěníodpadní vody v KanaIizačním řádu uvedené.

5.

Odběratel je povinen umožnit Vlastníkol i vstup k domovní podtlakové šachtě a vnitřní kanali_
zaci, která je umí§těna na jeho pozemkuo a to na základě písemnévýzrry Vlastníka. Výzva
bude doručena Odběrateli alespoň ři kalend:ířni dny předem. V případě akutního, bezpro_
stře<lního nebezpeěí či ohrožení je oprávněn V|a§tník vstoupit na pozcmek Odbčratcle okamžitě na vlsstní nebezpečí i bez písemné qi,zvy.

6.

Závady a poruchy kanalizačních přípojek se ohlašujína obecním uřadu hovomvatele bezprostředně po zjištění takové ávady éi poruchy telefonická spojení na Provozovatele jsou dostupná na www.ceDerka.cz.

7.

Odběratel podpisem této smlouvy bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že l. oprava
jedné a té samé závady kanalizačnípňpojky je poskltována Provozovatelem bezúplatrrě;
v případě opakované opraly identické závady nebo v případě, kdy k ávadě došlo zaviněním
Odběratele, je tento povinen uhradit náklady na takovou opravu kanalizační připojky ve výši
300 Kč za každou zapoěatou hodinu opraly.

8. Vlashík je oprávněn

přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod za podmínek stanovených
zákonem, tj. mimo jiné v následujícich případech:

o
r
.
o
e
.

l.

při provádění plIinovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
neumožní-li odběratel provozovateli, pojeho opakované písemné výzvě, přístup k zařízení
vniřní kanalizace za podmínek uvedených v této smlouvě (viz odst, 2),

byloJi zjištěno neopnívněné připojení kanalizační přípojky,
neodstranili odběratel ávady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné
Vlastníkem ve lhůtějím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
při prokíz.íníneoprávněného vypouštěníodpadních vod,
v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočnéhopo
dobu delšínež 30 dnů.

VII.

Utvrzení závazků smluvních stran

Pro případ prodleni kterékoliv smluvni strany s plněnim peněátého dluhu podle této smlouly,
se povinná smluvni strana zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně za každý den prodlení
smluvní úrok z prodlení ve wýši 0,05% z dlužné ěristky
4

2.

V případě prokazatelného porušení některé z povinnosti Odběratele uvedených v čl. I. odst. l0
nebo čl. \rI. odst. 4 této smlouly je Provozovatel oprávněn požadovat po Odběrateli smluvni
pokutu ve výši l 000 Kč a to za každéjednotlivé porušení. To nezbavuje Provozovatele práva
na náhradu újmy mu takoqým jednriním Odběratele způsobené.

l.

VIII. Doba platnosti

a ukončeníSmlour7

Tato Smlouva nablfoá účinnostidnem podpisu smlur.ních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

2,

Tuto Smlouvu jsou obě smluvní strany oprávněny jednostranně písemně vypovědět s výpovědní lhůtou ři měsíce. Vý,povědní lhůta začínáběžet první den kalendářního měsíce následu_
jícíhopo doručení rrýpovědi druhé smluvní straně.

3.

Kterákoliv ze smluvnich stran je opravněna od této Smlouly odstoupit jen v případech

4.

Uzavíením nové smlou,ly o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami pro Odběmé
místo uvedené v článku I. této Smlouvy se tato Smlouva povžuje za ukončenou. Uzavíením
této Smlouvy se ruší,lesp. nafuazují všechny mezi smluvními stranami dříve uzaťené
smlouly či ujednání o odvádění odpadních vod pro €né Odběrné místo.

5.

stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní §trany se dohodly, že pro případ, že Odběratel futo Smlouvu řádně neukončív
souvislosti se změnóu vlastnictví připojeného pozemku nebo stavby (Odběmého místa),
zaniká Áto Smlouva dnem, kdy nový vlastník připojeného pozemku nebo stavby prokáže
Vlastníkovi nabytí vlastnického práva k němu/ k ní za předpokladu, že uzavře novou smlouvu
o odvádění odpadnich vod k témužOdběrnému místu.

ó.

V případě zněny osoby vlastníka či osoby provozovatele kanalizace píecháaeji zÁvazky ztao
smlouvy najeho právního nástupce.

IX.

Ostatni a závěrcčná ujednání

1.

Odběratel sqým podpisem výslovně potvrzuje, že jej Provozovatel před podpisem této
smlouly seznámil s Kanalizačním řádem, Reklamačnímřádem a dále i s Obchodními podmínkami odvodu odpadních vod obce Čeperka. Všechny §Áo dokumenty, které jsou
v aktuálním znění zveřejněny na webu www.cepelkalz, jsou pro Odběratele po obsahové
stnínce plně srozumitelné, ádné jejich u§tanovsní neni pro Odběratele překvapivé. V případě
odchylné úpraly v citovaných dokumentech a v této smlouvě mají pfudnost odchylná ujednání
ve smlouvě.

2.

Vlastrrík doručuje Odběrate|i písemnosti buď prosťednictvim zaměstnance obecnlho úřadu
(vhozením do schránky) nebo prosřednicwím džitele poštovni licence na adresu pro doručováttí uvedenou v záhlaví této Smlouvy, na poslední zrámou adresu písemně oznámenou Odběratelem Vlastníkovi. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s \yužitímpťovozovatele poštovních služeb došla ťetípracovní den po odeslání, bylali však odeslána na adresu v jiném štátu,
pak patnáctý pracovní den po odeslání,

3.

Ve všech áležitostech výslovně neupravených touto Smlouvott" se posfupuje podle platných
právních předpisů, zejrnéna podle ákona č. Z14/200I Sb., o vodovodech a kanalizacích a
podle ustanovení zákona č. 89l20I2 Sb., oběanského zákoníku. Tato Smlouvaje vyhotovena
ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržíjedno.

4-

Zménu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou
ními stranami,

5.

Pokud jak}koliv ávazek vyplýlají:i z této Smloulry avšak netvořící její podstatnou náležitost
je nebo se stane neplatným, neúčinnýrnnebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část je
plně oddě|itelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazktl z
této Smlouly. Smluvni strany se zavazuji v rámci této Smlouly nahradit formou dodatku k
této Smlouvě tento neplatný, neúčinnýnebo nevymahatelný oddělený ávazek takov,ým no-

-

dodatkem podepsaným oběma smluv-

5

Vým platným a vymahatelným zÁvazkem,lehož předmět bude v nejlyššímožné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jalqýkoliv závazek lryplývající z
této Smlou}y a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se starre neplatným, neúčinným nebo ner.ymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní sbany nalrradí neplatný, neúčimýnebo nelymahatelný závazek v rámci nové smlouly takolým novým platn]ým a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyššímožnémíře odpovídat předmětu původního ávazku obsaženému v této smlouvě,

6.

7.

Obě smluvni strany tímto prohlašují a deklarují, že veškerá ustanovení, tenníny a podmínl7
této Smlouvy byly dohodnuty sm]uvními stranami svobodně, určitě a vážrě, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehožpřipojují své podpisy k této
Smlouvě.

Smluvni strany vylučujíve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3, věta druhá občanského ákoníku přijetí nabídky s dodatky nebo odchylkami.

V Čeperce dne 6.

3. 2020

CffiéR.én..d"" .'!Zi'2u_)-:O

provozovatel
()bec Čeperka

OdběiateI

a

Kristina Vosáhlová, starostka

}
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