.

*"..

o,

ol"*i1,)r,f
ó.b"e VnÁrxov

"-f;

,ff

-|

""0
,

*"0

"

dtánel l

u:':

obec Vrátkov je Vlastnikem Veiejného Vodovodu,
Za Úče|en řádného a odborného provozování toholo zařízeníse niže uvedené smlwni slrany
dohodLV na

lzav.ť-: LeŤo 5m|ouvy'
clánek 2

:rtl::"':""nu

Viasrrrt

Obe. VRATKOV
Vrai]<cÝ.

2€2 01 ceský Brod

zas]i]uoen. slá|ostou panenr Jiříír Štěpánkem

Čo 61]753
(dá e j.en V|as|ník)

Provozovatel:., VOOoS s.r o.
K ilín ll]. Legerova 21
: 7astol,peilý red]te]em ing. JaÍos|a\,em FišeÍou

]'

].

lČo:47538457
DiČ 034.47538457
Bankovníspojeníj KB Kolín, č, ú. 1905.151/0100
(dá e jen provozovaieLJ

Č]ánek 3

ÚčelsmIouvy
Záiiš1ěníodbornéhopÍovozováníVodohospodářskýchzařízeníVlastnikazal]če|emzásobovánj

p|atných provozních
pilnou Vodou podle p|atných |ozhodnuiíspráVních o.gánů. p]atných pfávních předpLsů a
řádů a smě|nic'

c|ánek 4
Předmět smlouvy
je Ve V]astn]ctvi obce,
Konp|exni provoz sVěřeného ma]etku. to jes1 Veře]ného Vodovodu' kténý
specifikace tohoto zařizeníje uvedena V při|oze č. 1 této snr ouvy'
Kornp|exni p|o./oz pod e této smlouvy zahÍnuje zejrnéna:
]' VIastní p|cvozo'/áni (obslUhu) všech Veřejných Vodovodnich Zařizení pro ŽajištěníVýroby a d!cáVky
.

2
3'
4

p,l-te,o"

péčio svéřeny hmotný Ínaje1ek Včetně jeho úd|Žby' oprav
odst|aňováni havár í a porLlch zařízeni včetně nézb}'lných náh|adnich opatřeni
!...ch. kte|e soUV se]r
Zastupování Vlastnika při iednáních se spráVními oťgány a třetím] osobam] Ve
.
příohl]
té1o sm|.uvy'
s V|astnitrtVim majetku V rozsahu p]né moo. k1erá lvoři
příloze
je
číslo
2
télo smlouvy
V
provozovate
UVeden
e
onentáčni přehIed č nností

c]ánek 5

TrvánísmIouVy

1
2
3

sm|ouva nabýVá p]atnostr dnem podpisu obéma smluvnimi
st|anarnl.
sm]ouva nabýVá úč]nnostr dne 1'7. 1997.
sm oL]Va se Uzavírá na dobu Urč]lÓu''sm]uvníVzlah
končícinern

3í'12'2oo2. K tomu1o dalLJ předá
p.ovozovate] 5Věřený maje1ek Vlastníko\.,i
nebo jím uróenému sllbjektu na ;k|aoe
InVen1ámího
seznamL]' pok!d nebude nejpozdě]i.do,3T u,2oo2
uzavřena IoVá sm]oUVa o provoŽovan] nebo pok.rd
nebude platnost s1áVa]íci sm ouvy ptodloužena Archivnídok|ady
a dokunreniaci o prona]alých
Žanzen ch pied á' prov ozovate| V připadé L]končenisVé
sm]oUVy

; dostatečnémpřeostriru,

clánek 6
Fjnančnízá|ežitosti

'
Ž
]

3
4

.
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Neklady na p|ovoz údÉbua opravy ma]etku Vlastníka hradí plně
provozovale|
Ná''ádV rá obro. l Ťod.|r'Zé.| á
,ep|odukcl íiremního ma]etku p.ovoŽovate]e b.]dou p]ně
kryty pfovozovaie]ern zj"h" u.."í;;',.:,..o;ů"'"
"
obnovu. mode.n zaci a rozšiřenoLr
|eprodukci n]ajetku V|astnika zaj]šťuje na
záKJadé .ozhodnulí
j
|

V]aslnIKa provoŽovatel a hrad

V|aslník

P|ovozovatel povecie a bLrde arch/Vovat Veškerou dokurnentaci'
evidenci a dok]aoy Vcelně
]nventárzačních. týkaiícíse svěřeného majetku' Rozsah
a způsob VedenÍ této eV]dence je dán
Účetnjrni' f]nančnímra daňovými předpisy
ProvoŽovaleije povlnen samostatně UchováVat evidencl
o cenách Věcně usrněrnovanych tň roky po
skončeníp atnosl ceny V sou|adu s s 11 zákona o cenách
óisto szolso so co,1em nospodaÍ.enl pod]e
leto srnIoUVy se týká. není-]r Výs ovné uvedeno
]inak. ma]etku v|astníka' svěřeÁeho provozovate|i
pro plněniúčelU 1éto srnlouvy'
Ročniná]emné pro rok 1997a 1g98 se po dohodě stanovuje
Ve Výš 1'ooo Kč,Pro dalŠi|oky plainosti
této srn]ouvy bude nájemné stanoVeno oor]odoL]
na zák|adé Vyhodnocenískulečných
nák|adů'
ProVozovate bude poukazoval na účetViastníka VŽdy
do 25' one p,vnilo mesice nasledujícího
čtvrl]eii
1/4 ročníhonájemného'o t]Ž lí těchio prostředků rozhoduje
vlastník v náua.o"t' na p,og.a'y a plány
d]e č]ánku 7. odstavec 8 leto srnlolrvy.,To nep]étÍV připadě
nutnosli prweJni'm'moraonycn praci
a dodáVek rnvestičního charakteru V zá]mu zajištěníprovozl]schopnosti
svěřenéno zanzenibez
předchoziho p|o]ednánl s V]asinikem
prací oznární prouo,oř,", n"p.oo,"nu
,Zahájení1ěchto
Vlasln kov a po je]ich Ukončeníje VyúčtL]je
Vlaslnikovi
ce|a dodáVané Vody bude stanovena jako jednotná na
ce éÍnsp|avovaném úzerni diíerencovaně
pro obyvate]st\./o
a ostatni odbé.ate e

:

.:.

bude kalku|ována Z úplný"l ui".ňi"n

nar.
uprno
Vlastnínákiady Zal]rnujíVeškerépřímé
'cena
i režljní náttaoy provozovaiete'-"toIJ.l"*y
"o.:''
op."unen"'
tyx";i"i
se č nností které jsou předmětern sm]ouvy a dá|e ná]emné
d e oc]sta;ce s' t<teri se provozovaiel
zavazu]e p]a11 V]astníkovl Za LlŽiVánÍsVěřeného rnajetkU.
Součástíceny íakturováne Vody bL]de také
zisková př.áŽka provozovate e Z úplných V|astních nákiadů a
daň z přláané hoanoty' Ka|kulace ceny
Vodného předIoŽená p|ovozovatelem a sďVá|ená Vlaslníkenr
tvoří óříohU č 3 te1o smlouvy
V]astník .iá p|áVo .egulovat maxirnálni Výši ceny dodáVané
Vo{jy eokuJ * ieň.r"gul".' pn.toupi'
1e
pov|nen p|oVoZoVa.e ] nahradit requ aci nepokrytý přev
s opráVnéných nák]adů Včetně Ziskové
;ř]r;Žky
8 Vodné bucje účiovatVybírat á na V|astninák]ady vymáhat podle uzauř"ny"h
oocnoon'"n.mtuv

na sve Jmeno provozovatel.

Č''rro"l !'Óť|io-p'eonP'en|e.o9moLV/ r(Óná
"ňr^
účetProvozovaie] j"

t"dy *bj"ki";:l;:;!.::$:xTlJ:::.ť#:e|
Pokud se změnj nákledové Vslupy p|ovozovale e'
an]Ž by je tento

ffiLX1"""r:li:T::#J"".1"1:"il:i'Ji "" ii.vL,

dnů Za z..ěnL o"o.i".* ."

-"

VlašnÍm jménem a na V|aslní

moh prokazale]né oV ivnit'
karkuiace ceny ve skraoJJpoore oasravce
s

;:il"i:T xff:::;:ff:[:: ::T:

cio 3ct

;*':"jpozději
""o"řzll'
u provoŽovate e
Vyh|ášenÍ no..,ých V astnÍkem odsoL]hI asenycn cen
dodavané Vody mUsí býl V sou]adu
s oDcnoon rn srn oLrvami na dodáVkU
a V sou|adU s pláVním předp]sy Do
té doby p]ati půVodní
ceny a rozdi nákladů nese provozovat/ooy

-3

Pokud provoŽovate| nepřevede V dohodnutém termínu f nančni prostředky pod]e odst.
5 léto
5mloLrvy. uh.adI poplalek Ve Výši 0 5 % za kaŽdý den prodIeni. Ze lermín převedeni]e
považován den
kdy jsou p|ostĚedky přlpsány na účetV asÚlrKa'
Č]anek 7

PráVa e poVinnosti proVozovatele

P.ovozovale| rná po dobu účinnostrsrnIouvy Výhr3dnÍ p.áVo Vodovod p.ovozovat
P.ovozovate je pov]nen sVěřený ma]elek řádně udrŽovat. zabezpečovat lr./a|ý
soulad svěřeného
maje1ku s přís|ušnými normami a předp sy a
]eho stav Vy]epšovat Je pov nen ud.Žovat VznIed

sVěřeného ma]etku na dobré úrovni StaV přiIehlých pozemkůje provozovate] povjnenV
kazdem
.ocnIrn období udrŽovat tak' aby se předeš|o škodárn na zd.aVía ma]eiku
občanůa zhoršování či
poškozováni ŽiVolniho prostředí'

P.ovozovate je pov nen Vlastníka níormovat nep.odIené o Veškerych oko|ncstech
a změnách' které
VáŽným Žpůsobem oh.oŽují provozuschopnost sVěřeného zařízení ne]ro rnění předpok|ady
a
podmínky jeho provozování' jeho předpok|ádanou ž Volnosi nel]o se
dolýkajÍ odpovědnosti V|astníka
Vůčitře1im osobárn To nezbavuje provozovateIe povinnostl zabrán t Vzniku takových ol!o|nosi
a za]istit nep.od eně odpovídajícÍnápravu Vznik|ého stavu
ProVozovalel není opráVněn předmět p.ovozování nebo jeho ěásti poskyinoLlt lřetí osobé bez
p sernneno sour]|asu Vlasinika Provozováte dá e neniopráVněn
b,ez předchoŽi písemnédohody
s Vias1nikern převés1 tulo sm oUVu. ZáVazky a pohIedávky z ni p ynoucí na jjnou osobu,
P|ovozovaie má píáVo a povinnost Vyjadřovat se k investióním akcírn V astníka i třetícn
osoo
z hIediska je]ich Vazby na sVěřená Vodohospodářská zařizeníV|astníka'
Provozovate neníopráVněn bezdůVodně od.írilnout V průběhu p|atnost sínlouvy převzetída
Šího
rna]etku. kteÝ souvisí s předmě1em píovozování' NoVě Vybudovaný
hmotný rnveslční

majetek
ořevezme provozovate k p|oVoZoVánísoučasně s převzelím toholo majetku V|astníket'l
od Zhotov te ů souóasně bude provedena cese práV a záVazkú Vlastnika
ze sm]uV o dí|o

P.ovozovate| ]e pov nen obstarat si Veškerá úřední opráVnění o způsobilost]
k činnostem souv selic rn
se svěřenýrn rnajetkern V]astníka pod]e obecně platných předpisů k datU'
stanoveném V techto
předpisech a V]astnikovj doožt Že uvedené p|ovozováníjejeho předrnětem
ěinnost]' zapsanym V
obchodnim re]střjk! ne]pozděj kedni Úč nnostr této srnIouvy,
Ne5p něnítétopov nnosti můžebýt důVodem k odstolrpení oc] sm ouvy podIe
č|ánku 9, odstavce 9 této

smlouvy
Provozovatel bL]de piedk|ádat Viastníkovi každoročnědo 15 12' programy
na obnovu' modernlzaci
a rozš ienou reprodukci sVěřeného movitého nernoV tého ma]etku'
Při]ejjch sestavování bude
Vycnázel z ob].nr! nájernného za užíVáni zařízení. přípac]né z da šíchdispozic
Vlaslnika, opakované
nesp]něNi1é.il. záVazků .nůŽe bý' důVcdem k odstoupeni od srnIouvy podle
č]ánkU 9 odslavce

srniouvy.

9 této

Ptovozovate ]e pov nen p|n11 poŽadaVky VeřejnopráVních orgánú Pokud by tyto požadavKy
.ne y
dopad na cenU předáVané Vody. poslupU]e se podie č]ánkLr 6' odslavce 6 této smIouvy,
FroVozovatel ]e pov nen sledovat a V máxirná]ní míře po dohodě s V|astníkem VyuŽíVat
moŽnosti
čerpání.úznýci dotacína rozvoj svěřeného ma]etku, Je povinen V]ástníka upozornil
na zmeny
předpisÚ kleré rnajidopad na p.ovozovánisVěřeného ma]elku'
ProVoZoValel ]e povlnen na Žádost V áslníka pro néj přednostně
zej slit práce a dodáVky kte.é
nesouv se] s předmélem smloLlvy a kieré má V předmětu sVé
č nnosti' pokud se na poorn nkach obě
srr]luvní strany dchodnou v samostatné sm]oUVe

Č ane

|' 8

PráVa a povinnosti vlastníka

.

:
:
:
:

V|astník má práVo kont|oly Veškeíéhosvého rnajetku a úěe|nosl Vynak]ádaných p|ostředků a od
provozovále|e musí obdrŽet Veškerépodk acy, info|mace a dok ady nezbylné k Výkonu 1ohoto práVa
k1eré s V astník VyŽádá V|astník Však není op.áVněn zasahovat do p|ovoznich zá]eŽitostí
ptovozovale e
Pokud Vlastník upoŽo.ní p|ovczovaiele na závady je p|ovozováte pov nen učini1 př měřená opatření k

]ej]ch odst|aněn

V]áslník ]e pov nen sdě|it stanovisko k píogra.nůmrozvo]e a k p|ánům oprav a údrŽby' kieré zp|acova|
provozovale| nejpozdéj do jednoho rněsice od ]ejrch před]oŽení' P.o řešení spornýcn olazeK se
pouŽijí ustanoveníč|ánku 9 odslavce 4léto srn]cuvy
V astnik je povinen zvát p.ovozovate e na tecl]n cké dny a daišídůležjtá iednání o invest čníchakcjch
kte.é Žajštuje přin]o nebo proslřednictvim pověřené o|ganizace P|o da ší5po]upráci platíze]Ínéna

L]slanoven č| 7' odst, 5 a 6léto srn|ou"y
V astník rozhodu]e o př]pojení da šíhoodbě|ate e a to až do Výše max' kapacily zai zen|'

ostatní ujednání

:

stáVající obchodní smIouvy na odběry

:

tné Vody budolr cedovány na pTovozovate]e po souhlasu

NoVé sÍnloL]Vy. týkajicise předrlrětU čLnnosti podie této srnIoUVy. budou uzaví|ány provozovate|em na

]A|r^

:

p

'ňÁ.^

^ó

(^ h f,q

'

!|tr<|n;L.

P.ovozovate| neníopráVněn samostalně uzavírai sm ouvy V |ermínu od do.L]čeníoznámeníV|astníka
9 odslavce 8 léto smIouvy' Že od sm]oUVy odstupuje
Veškerá' Vzáiernně poskytovaná dokumen1ace a da šíiníoímace psané i ústníkte.é souv]sí
s předmětem sm]oUVy a Vzá]emnýíni Vztahy a které nejsou VŠeobecnéznámy ]sou důVěrnéVe smys]u
podIe č ánku

S 271 obch. z.

Pro řešenísporných o1ázek' kte|é mez srÍ]|UVnirni st.anaml Vzn knou se uslanovi smkčíkomise

IteroulrUdoL]|roňTpo,]ednoTnčenU]l.nenovanémzakaŽdousrnluvnístranou.KornisemúŽepřizvat

.
:

:

da Šíexpe.ty pro řešení spec álních otázek' Nedohodnou- l se členovésmírčíkornise' bude spo.ná
zá|eŽ 1osl projednána na Úrovni slatutámích zásttrpcú smluvních stran a nedojde.|i ani zde k dohodě
můŽe spor před ožit kterákoliV ze sm uvních stran přís ušnému soudu'

Při přefušení dodáVek Vody je provoŽovate povjnen postupoval zejména V sou adu s VyhLáškou
č 144178 o Veřejných Vodovodech a Veře,]ných kana|iz3cích Ve zněni Vyh]' č 185/88 sb a
V sou adu s cstalnirni předpisy' p|atným V době tohoto přerušení'
Př přerušení dodáVek Vody zav]něním provozovate e. je provozovate pov nen zajstit náhradní
zásobováníV m nrrná ni hodnotě. dané p atnými hyg]en ckýrn předprsy a to Všernr dostupnými
prostředky. případněiVe spo upráci s pcstŽeným odběrate]i Nák]ady s tím spojené h.adí
pro\'oZoVá1Ě V pr pade Ze doš o I přeft]šenídodáVek sníŽenírn Vydatnosti'nebo kva lly zdrojů.nese
náklady na řešení srtuace V astník (pokud se neprokáŽe zav néníprovozovateIe)'
Provozovate| můŽe oÍneZ t p|áVa odbě.ate ů Vody ./ připadech haVár í a poruch. p|ánovaných op|av.
UdrŽovacích a |eVizních p.ací nevyhoVLljíciho Zařízeníodbě.ateie nebo zamezování přístupu
provozovate|e k měiicím přístrojŮm nebo V případě Že ty1o přistro]e odběrate ún]ys ně nebo
z nedba osti poškozuie' Dá]e V případě ZáVaŽného porušováni Vzá]emných obchodních sm UV nebo
neplaceni sjednanych úhrad'
Podrobně bude ialo 7á|ež losi ř.Aš.Ana V UZáVíaných obchodních sm ouvách o dodáVce p tné Vody
V případě opakovaného nebo h.Ubého porušenísm]uvních povinností (na př ohroŽeni kva ly pitné

Vody oh|oŽe.íhygienických pocmínek' bezpečnost nebo Veře]ného pořádku nep něníp|atebních
podmínek) můŽe V astník od sm ouvy odstoup t před lermínem s]ednaným V ó|ánku 5. odstavc] 3 této
smlouvy
sm uvní Vztah pro 1ento piípad končíup]ynulím 61 mésicůod pisemného oznámeníVlastníka že od
sm|ouvy ods1L]puje s uvedenÍn dúVodu Lhúta 6ti měsícůpočínáběŽet od ] dne lnes ce'

'

,: edJ I o po do Lip t oho o o/r d.rer ,
:]s1oupenim od sm ouvy nenídotčenop|áVo V|astníka na náhradu Škody.Vznjklé
z důVodu porušení
s- Jvn]ch povlnností provozovate ern
. :sln k rná práVo po dobu 3 měsícůpřede dnern ukončenísmuvního Vztahu při]írnat
opatreni pro
::, šiérlkontinUity funkce provozcvaného zařízení' l.4Usí přjtoír] dbál' aby nedoš|o
. ..opodstainěnémU poškozování provozovále|e'
:'. ' ozo.'/3tel má p.áVo odstoupit od sm ouvy V případech
.e3cskytnulI slanoviska k programůrn roŽVo]e a p ánům op.av (ó|ánek 8 odstavec
3)
. "é.oskYtnUt 51anovlska k náVrhůrn Zrněny ceny Vodného
a stočného(č]ánek6 ooslavec,]1)
. .e9 néníp atebnich podÍnjnek (č ánek 6 bod
5)
:

.

-.lojdi!. i k dohodě o náVrhu zrněny ceny Vodného

- - '.i Vztal. pro lenlo přjpad končíLrp ynutím 6tl měsícúod pÍsemného oznámení provozovalele.
.] i- .LYy odstupuje s uvedením dúVodu' Lhů1a 6ti měsícůpočínáběžet od 1' dne rnesrce
s

-:: .:'- .

l]o po doručenílohotooznámení.

:::. i!1nosti zajrslí p|ovozovate| provedení mimořádných pracía dodáVek Invesl cniho
'.1......'
' za]rr! za]jštěníprovozuschopnostisVěřeného zařizeníbez předchozího projednáni
: . ;:.. {:.: 'čerpad]a uce ené části lecl,]no|ogie)
::, . :. -::|io p.aci provozováte bezodk|adně oznámíVlastnikovr a po odsouhlasenís n]m
,: . : .,i3.: ! astnlkovt vyfakturuje.
:.

Článek 1o
závěrečná ustanoVení

:j : -- r:^.::r.

ho p.ovoŽování svěřuje V]astník provozovateii do uŽíVáníVeškerýsvůj
hrnotný

.. ].::. Ló nnostr léto sm ouvy před ožíprovozovate| ne]pozdě]i do dvou rněsiců
:: ' =...:.J zp.áVu o stavu majetku V aslnjka a Vyhodnoceni rea izace p|ánu rozvo]e

- .:..''...ebcVyřazovánímajetku.svěřenéhodouŽíVáníVprůběhuprovozováníoode
--. '::':s..c pisemnýrn] dodalkyajeho protokoámím předánirn a převzetím.
::

.:.3....lána Ve čtyřech Vyhotoveních. Ž nichŽ kaŽdá ze sl.niuvních stran obdíži

Že

