SMLOUVA
O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VEŘEJNOU KANALIZACÍ PRO DOMÁCNOST
Smlouva č.:

Dodavatel:
Název:

Obec Radějov

Sídlo:

Radějov 130

IČ :

00285234

Zastoupený:

Mgr. Martinem Hájkem, starostou obce

Bankovní spojení:

KB Strážnice, č. ú. 8629671/ 0100

DIČ: CZ00285234

Odběratel:
Jméno a příjmení: …………………………………………………… datum narození: ………………………
Vlastník nemovitosti: ………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………………………
Adresa odběrného místa: 696 67 Radějov čp. ………………
IČ: ………………………

DIČ: ……………………………

Telefon: …………………………

Počet osob: …………………
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Dodavatel se zavazuje dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění odvádět odpadní vody veřejnou
kanalizací, odběratel se zavazuje odpadní vody vypouštět do veřejné kanalizace a za uvedené
zaplatit tzv. cenu stočného.
II. MNOŽSTVÍ A CENA
1. Množství odvedené vody se zjišťuje následujícím způsobem:
Množství odvedené odpadní vody se určuje podle ročních směrných čísel uvedených v příloze č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění, tj. 36 m3/osoba a rok, které se vynásobí počtem osob
přihlášených v dané nemovitosti a v tomto množství bude fakturováno. U neobydlených domů
napojených na kanalizaci bude stočné hrazeno paušální částkou jako za jednu přihlášenou osobu.
2. Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod je stanovena kanalizačním řádem.
3. Cena stočného je stanovena rozhodnutím Zastupitelstva obce Radějov.
Pro rok 2021 je cena stočného 57,02 Kč/m3 bez DPH. Kalkulace ceny je k dispozici na Obecním
úřadě Radějov. Změny cen dodavatel oznámí písemně na úřední desce OÚ a způsobem v místě
obvyklým. Pokud v průběhu fakturačního období dojde ke změně ceny stočného, bude proveden
poměrný přepočet. Cena stočného odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím
Zastupitelstva obce Radějov.

4.

V případě změny počtu osob, změny vlastníka nemovitosti se vypočte výše stočného v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví nemovitosti v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

5.

V případě prodlení s úhradou stočného má dodavatel právo účtovat úrok z prodlení ve výši dle
platných právních předpisů.
III. FAKTURACE

1.

Vyúčtování stočného provede dodavatel 2x ročně, kdy zašle odběrateli daňový doklad k úhradě –
fakturu, s termínem splatnosti uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.

2.

Způsob placení daňového dokladu – faktury:
a) složenkou
b) v hotovosti
c) převodem z účtu
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí platnými právními předpisy, zejména
občanským zákoníkem, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí
vyhláškou č. 428/2001 Sb.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností od podpisu této smlouvy.
Lze ji ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí.
Výpovědní lhůta je jeden měsíc, která začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď smluvní stranou.

3.

Odběratel má povinnost informovat písemně dodavatele o změnách majících vliv na výši
stočného, především změnu počtu osob popř. změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů
od doby, kdy ke změně došlo.

4.

Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a
zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu
s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas
shromažďovat a zpracovávat a uchovávat osobní údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a pro
účely naplnění práv a povinností z této smlouvy plynoucí. Odběratel souhlasí s použitím osobních
údajů k vedení agendy o dodávkách vod a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č.
274/2001 Sb., a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v
souladu s příslušnými právními předpisy.

5.

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového
dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.

6.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí včetně příloh a na důkaz toho připojili své
podpisy.

7.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

8.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod.
V Radějově dne:

……………………………….
dodavatel

………………………………..
odběratel

