Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhl. č. 428/2001 (dále jen „zákon o
vodovodech a kanalizacích“) mezi následujícími smluvními stranami:
Technické služby Petříkov, s.r.o.
se sídlem Petříkov 61, 251 69 Velké Popovice
IČ: 24818933, DIČ:CZ24818933 tel.: 724 191 865 e-mail: tsp@obecpetrikov.cz
zastoupené panem Milošem Kačírkem - jednatelem
(dále jen „dodavatel“)
a

Příjmení,jméno:
(dat.nar./IČ )

tel. :

e-mail:

(dále jen „odběratel“)

Předmět smlouvy:
V rozsahu a za podmínek dále stanovených se dodavatel zavazuje uskutečnit dodávku vody
z veřejného vodovodu. Odběratel se zavazuje dodanou vodu odebrat. Součástí této smlouvy jsou
Obchodní podmínky dodávky vody, které upravují práva a povinnosti obou smluvních stran.
Místem plnění je dle dohody smluvních stran Petříkov č.p.
Voda dodávaná vodovodní přípojkou ( zdroj Želivka )
Způsob zjišťování množství dodávané vody:
) vodoměrem
 b) odborným výpočtem (u netypických objektů) (výpočet je nedílnou součástí této
smlouvy)
Množství dodávané vody:
 a) dle potřeby odběratele (mimo nezbytně nutné doby pro odstranění havárie)
 b) dle stanoveného limitu:
Jakost pitné vody: Jakost dodávané vody odpovídá platným obecným právním předpisům (zák.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na
pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly).
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Stanovení ceny vodného a stočného: Stanovení ceny vodného a stočného odpovídá platným
cenovým předpisům a rozhodnutím vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu.

Způsob fakturace a plateb
Splatnost
faktur:

14 dní od data vystavení

Fakturace a platby dle odečtů
(odečet každé čtvrtletí)

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
Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran, uplynutím výpovědní
lhůty, změnou majitele nemovitosti nebo odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a
počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Závěrečná ustanovení:
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.

V Petříkově dne

………………………………….
provozovatel

………………………………………
odběratel
( jméno, příjmení,podpis )

Příloha:
1 x Obchodní podmínky
1 x Předávací protokol vodoměru
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