Číslo smlouvy:
Číslo odběrného místa:

-

SMLOUVA
O DODÁVCE VODY
PRO DOMÁCNOST (PROVOZOVNU)*
uzavřená v souladu s platnými právními předpisy zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 274/2001Sb.,
o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění.

Dodavatel
Vlastník
a
vodovodu:

Provozovatel

Obec Čistá u Horek, IČ 00275662
Čistá u Horek 152, 51235 Čistá u Horek
Č.ú. 107 130 120/0300, Poštovní spořitelna
zastoupená starostou obce, p. Ladislavem Jiřičkou

Odběratel:
Vlastník nemovitosti
Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Adresa:

Číslo účtu / kód banky:
Odběratel – plátce
(nájemce nemovitosti)

Nájemní smlouva uzavřena dne
Příjmení, jméno, titul,
datum narození:
Adresa:
Číslo účtu/kód banky:

Zasílací adresa pro daňový doklad:

Příjmení, jméno, titul:
Adresa:

Identifikace odběrného místa
Místo:
Číslo popisné:

Číslo parcelní:
domácnost

Počet trvale připojených osob:
Zjišťování množství dodané vody:
Vodoměr je umístněný v:
šachtě sklepě jinde v …

podnikání

rekreační
objekt

jiné

Stanoveným paušálem dle
směrných čísel roční spotřeby vody

Ceny vodného jsou k dispozici na www.cistauhorek.cz. Ceny jsou pro kalendářní rok
stanoveny cenovým předpisem a zveřejněny na úřední desce . Pokud v průběhu fakturačního
období dojde ke změně ceny vodného, bude proveden poměrný přepočet. Cena vodného
odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím obce Čistá u Horek.
Fakturační období

Způsob placení:
složenkou
převodním příkazem

rok / pololetí
Touto smlouvou se ruší dosud platná smlouva č.

v hotovosti
ze dne:

Ukazatele jakosti dodané pitné vody jsou:
Dusičnany:

50

Vápník:

42

Hořčík:

16

= 50
nejvyšší mezní hodnota mg/l
= 40 –
80
doporučená hodnota
mg/l
= 20 –
doporučená hodnota
30
mg/l

Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou k dispozici na webových stránkách
dodavatele: www.cistauhorek.cz v sekci Vodovod.
Tlakové poměry v místě vodovodní přípojky:
V souladu s vyhláškou 428/2001 Sb. § 15) odst. 4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě
každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. Odst. 5) Při zástavbě do dvou nadzemních
podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15
MPa. V místech, kde nelze docílit minimální přetlak, je nutné uzavřít s odběratelem zvláštní dohodu
Doba trvání smlouvy :
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnost dnem podpisu dodavatelem a odběratelem. Výpovědní
lhůta je 1 měsíc. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
Dodavatel tímto informuje odběratele, v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, že shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této
smlouvě.
Odběratel dává tímto dodavateli, jako správci údajů, souhlas, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., ke
shromažďování, zpracování a uchovávání jeho osobních údajů v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a pro účely
naplnění práv a povinností z této smlouvy plynoucích. Dále i k vedení agendy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a to po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu nutnou
pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.
Účastníci smlouvu a obchodní podmínky přečetli, s jejich obsahem souhlasí včetně příloh a na důkaz toho
připojili své podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

V Čisté u Horek dne…………………..

Dodavatel :

V ……………………… dne …………………..

Odběratel :

