SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY ZE SKUPINOVÉHO
VODOVODU HODSLAVICE - STRANÍK
Dodavatel:

Obec Hodslavice, se sídlem 742 71 Hodslavice č.p. 211, IČ 00297917
starostkou obce Mgr. Pavlou Adamcovou

Bank.spojení:

1765703319/0800

Odběratel:

pan/paní

Odběrné místo:
Způsob měření odběru množství pitné vody:
Způsob platby:

SIPO

složenkou

Variabilní symbol pro platbu vodného:

domovní vodoměr VM 3-5 (VM1)
bezhotovostně z účtu
1231000xxx

Článek I. - Předmět smlouvy, dodací podmínky
Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností obou smluvních stran při dodávkách vody. Dodavatel
3
se zavazuje dodávat odběrateli pitnou vodu v požadovaném množství cca 50 m na osobu a rok,
ve stanovené kvalitě dle vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a dle
dodacích podmínek v příloze č.1 této smlouvy. Dodávka vody je splněna vtokem vody z vodovodu do
vodovodní přípojky odběratele.

Článek II. - Platební podmínky
Platba vodného se provádí čtvrtletně zálohově ( 3x- k 30.4., k 31.7., k 31.10.) dle skutečné spotřeby
předchozího roku a vyúčtování dle skutečné spotřeby (odečtu) k 31.12. daného roku. Odběratel se
zavazuje vodné zaplatit v termínu splatnosti vystavených faktur. Smluvní úrok z prodlení je stanoven
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den po termínu splatnosti faktury (vyúčtování). Pokud platba
nebude provedena do 30 dnů od termínu splatnosti faktury, bude odběratel odpojen od zdroje pitné
vody. Dodávka pitné vody bude obnovena do 48 hodin po zaplacení dlužné částky včetně
prokazatelných nákladů s tím spojených. Cena vodného bude stanovena na základě celkového
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a schválena usnesením
zastupitelstva Obce Hodslavice a rady Města Nový Jičín. Změna ceny se vyhlašuje způsobem
obvyklým tj. v Hodslavicích ve Zpravodaji, ve Straníku v kabelové televizi.

Článek III. - Účinnost
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2012. Změny této smlouvy je možno provést
pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouvu lze ukončit písemně
dohodou stran nebo písemnou výpovědí odběratele. V případě výpovědi ze strany odběratele zaniká
smlouva uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi dodavateli.

Článek IV. - Ostatní ujednání
Práva a povinností smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí zákonem č. 274/2001Sb.
ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a Smlouvou o provozování veřejného vodovodu mezi Obcí Hodslavice a Městem Nový Jičín (V2011426/OOP) ze dne 9.11.2011.
Článek V. – Závěrečné ujednání
Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hodslavicích dne 9.12.2011

……………….

Dodavatel:

Odběratel

:

