
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod ev. č. odběru 11023526/2
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Město Horažďovice
se sídlem: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
IČ: 00255513

(jako odběratelem)

a

ČEVAK a.s.
se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 657

(jako dodavatelem)

Předmětem tohoto dodatku mezi výše uvedenými stranami je úprava podmínek odvádění 
odpadních vod do kanalizace. Množství vody v bazénech v celkové výši 424 m3 bude vždy jednou 
za rok vypuštěno mimo kanalizaci do řeky.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na ponížení celkové výše stočného 
zjištěného měřícím zařízením odběratele o množství 424 m3 a to vždy jednou za rok, v souladu s 
odečtovým harmonogramem dodavatele.

II.

1. Odběratel je povinen bezodkladně oznámit písemně dodavateli každou změnu skutečností 
uvedených v Dodatku.

2. Tímto Dodatkem ke Smlouvě smluvní strany po vzájemné dohodě upravují podmínky dodávky 
vody z vodovodu a odvádění odpadních vod do kanalizace, jak je uvedeno výše. Dodatek je 
vyhotoven na žádost odběratele a je nedílnou součástí Smlouvy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. 

4. Účinnost Dodatku nastává dnem podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že za 
dodávku vody a za odvádění odpadních vod poskytnutých odběrateli přede dnem účinnosti tohoto 
Dodatku je dodavatel oprávněn fakturovat odběrateli vodné a stočné ve výši dohodnuté tímto 
Dodatkem a odběratel se zavazuje toto vodné a stočné uhradit.

Plnění poskytnuto ode dne: 11.3.2019

Smluvní strany dále prohlašují, že toto plnění nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy žádné ze 
smluvních stran a považují je za plnění podle tohoto Dodatku.

Dodatek ke Smlouvě se vystavuje v počtu dvou stejnopisů.

V______________  dne:____________                               V_______________ dne:__________

za dodavatele: za odběratele:

                        ..............................                                              ............................
                        podpis                        podpis

                        Petr Teisler                         ............................                                      
             specialista zákaznického útvaru                                           jméno a příjmení




