Smlouva o dodávce vody č.
I.
Smluvní strany
Obec Pavlovice (vlastník a provozovatel vodovodu)
Pavlovice 18, 258 01 Vlašim
IČO: 00508471
zastoupená starostou obce Ing. Janem Dufalou
Bankovní spojení: 325490319/0800
(dále jen „dodavatel“)
a
Titul, jméno a příjmení: ………………………………………………….……………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………..
RČ: ……………………..……

Telefon : ………………….

E-mail :…………………………………………………
(dále jen „odběratel“)

II.
Místo plnění
Číslo odběru : ……………………………………………………....
Místo odběru : Pavlovice č.p. …………………
Parcelní číslo : ……………

III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava závazkových vztahů mezi dodavatelem a
odběratelem při dodávkách vody z vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech kanalizacích.
IV.
Způsob dodávky vody, měření dodaného množství vody a limit dodávky
Voda bude dodavatelem dodávaná vodovodní přípojkou, začínající za uzávěrem
odbočení z hlavního vodovodního řadu a končící uzávěrem přípojky za vodoměrem.
Vlastník vodovodní přípojky je vlastník stavby nebo pozemku připojeného na
vodovod.
Dodavatel se zavazuje:
Dodávat odběrateli vodu, která svou jakostí odpovídá ustanovením zákona č.
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.

376/2000 Sb., o požadavcích na pitnou vodu v množství odpovídajícím profilu
vodovodní přípojky dle potřeby.
Odběratel se zavazuje:
Vodu z vodovodu odebírat a hradit dodavateli úplatu za dodávku vody (dále jen
„vodné“) podle této smlouvy.

V.
Cena a platební podmínky
Výše vodného, pravidla jejího stanovení, vyúčtování a platební podmínky jsou
stanoveny v „Podmínkách dodávek vody“.
Cena vodného bude stanovována jednosložkovou formou součinem ceny schválené
zastupitelstvem a množstvím odebrané vody.
Dodavatel bude odběrateli vyúčtovávat plnění fakturami, fakturační období je
pololetní a odběratel se zavazuje hradit fakturované částky v termínu splatnosti
uvedeném na fakturách.
VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Práva a závazky z této smlouvy se mezi dodavatelem a právnickou osobou řídí
ustanovením části třetí Obchodního zákoníku, u ostatních odběratelů obecnými
ustanoveními v části osmé Občanského zákoníku. Právním předpisem pro uzavírání
smluv o dodávce vody je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho
prováděcí předpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Podmínky dodávky vody“ (dále jen
„Podmínky“). Odběratel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s „Podmínkami“
seznámil a že je bude respektovat.
Odběratel je povinen oznámit každou změnu skutečností, které v této smlouvě uvedl,
a to bezodkladně a písemně. Pokud by odběratel tuto povinnost zanedbal, vydává se
v nebezpečí, že dodavatel vůči němu uplatní nárok na náhradu škody, která by mu
z toho vznikla.
Pokud se odběratel rozhodne smlouvu ukončit či vypovědět, musí tak učinit nejdéle
do 14ti dnů předem a umožnit dodavateli odečet údajů z vodoměru a provedení prací
s odpojením přípojky vody z hlavních řadů. Náklady spojené s odpojením přípojek
hradí odběratel.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu této smlouvy.
Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
Obě strany shodně prohlašují, že smlouva je sepsána tak, že je pro ně dostatečně
srozumitelná, na důkaz čehož ji podepisují.
V Pavlovicích dne…………………….

…………………………...
za dodavatele

……………………………
za odběratele

