SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD - VZOR
číslo:
Dodavatel:
Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102, Vamberk 517 54
IČ: 25973495
DIČ: CZ25973495
Zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud Hradec králové, oddíl C, vložka 18210

Odběratel: (vlastník/ci připojené nemovitosti)
jméno:
bytem:
datum narození:
telefon:
e-mail:

Plátce:
jméno:
bytem:
datum narození:
telefon:
e-mail:

I. Úvodní ustanovení
1. Vlastník, provozovatel:
Vlastníkem veřejného vodovodu a kanalizace je: Město Vamberk, Husovo náměstí 1, Vamberk 517 54, IČ: 275492
Provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace je: Vamberecká voda s.r.o., Radniční 102, Vamberk 517 54,IČ: 25973495
Provozovatel je na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury oprávněn provádět fakturaci
a výběr vodného a stočného.
2. Vlastník přípojky, připojené stavby, pozemku:
Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky napojené na veřejný vodovod a kanalizaci je odběratel - vlastník připojené
nemovitosti.
3. Odběrné místo:
místo:
číslo odběru:
vodné

ulice:
stočné

snížené stočné

4. Počet trvale připojených osob:
Odběratel prohlašuje, že v tomto odběrném místě je počet trvale připojených osob:

II. Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje dodávat pitnou vodu odběrateli a odvádět odpadní vody ze sjednaného odběrného místa a odběratel se
zavazuje za podmínek v této smlouvě vodu odebírat a za odběr pitné vody platit sjednanou cenu (vodné) a za odvádění
odpadních vod platit sjednanou cenu (stočné).

III. Podmínky dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních
1. Dodávka pitné vody:
množství dodané pitné vody bude stanoveno:
počáteční stav vodoměru:
umístění měřidla: sklep
limit množství dodané pitné vody:
2,50m³/hod
množství pitné vody určující kapacitu vodoměru: 2,50m³/hod
limit dodané pitné vody je dán profilem přípojky, kapacitou vodoměru a výškovou polohou odběrného místa
tlakové poměry v místě vodovodní přípojky:
max.:
0.60000 Mpa
min.:
0.15000 MPa
ukazatel jakosti dodané pitné vody zdroj vrt Luka: hodnota vápníku:
97 mg/l
hodnota hořčíku:
4,45 mg/l
hodnota dusičnanů:
32 mg/l

Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody jsou uvedeny na webových stránkách města www.vamberk.cz - záložka řízené
organizace - Vamberecká voda s.r.o..
2. Odvádění vod odpadních:
množství odpadních vod bude stanoveno:
ve výši vody dodané (odebrané) z vodovodu
limity množství a znečištění odpadní vody jsou stanoveny v kanalizačním řádu (není-li stanoveno jinak)
bilance znečištění je dána součtem průměrného denního množství odváděných odpadních vod a nejvyšší přípustné míry znečištění.
3. Platební podmínky:
fakturační období:
způsob platby vodného a stočného:
způsob zasílání:
číslo účtu:

čtvrtletně (pokud není dohodnuto jinak)
složenkou, převodem nebo v hotovosti v kanceláři provozovatele
mailem – na adresu:
kód banky:

IV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, veškerá ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná, smlouvu podepisují svobodně, určitě a
vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují své podpisy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky pro uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, uzavíraných
dodavatelem Vamberecká voda s.r.o., Vamberk.

Ve Vamberku, dne

Dodavatel:
Vamberecká voda s.r.o.
Radniční 102, Vamberk

……………………………………………….

Odběratel - vlastník (připojené nemovitosti)
Osoba zmocněná spoluvlastníky nemovitosti:
Ručitel za závazky odběratele – třetí osoby – plátce

……………………………………………….

Odběratel - třetí osoba – plátce
tj. příjemce a plátce plnění
fakturace za vodné a stočné místo vlastníka

……………………………………………….

