
HUMPQLEC VODAK Humpolec, s.r.o. 
Q Q a W Pražská 544, 396 30 Humpøıęø 

www.vodakhu.cZ, teI.565 533 381, fa×.565 533 307 

Dodatek č. 22 
ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a 

odpadních vod ze dne 12. 9. 1994 ve znčni pøzđčjšiøh đødflıků 
uzavřeného mezi smluvními stranami: 

I. Město PACOV 
zastoupené: 1ng.Lukášem Vlčkem - starostou 
IČO: 248789 
sídlo: nám. Svobody 320, Pacov 
bank. sp0jenı': 
ČI'-§10 účfu: 
(dále jen objednalel) 

2. Firma: VODAK Humpolec, S. r. o. 

Ó‹ ..... 
v›‹ 0-9- (D‹ 5 ì\ 

zapsána V Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 3223 dne 18. Sıpna 1993. 

zaftoupená: ing. Květuší Kučírkovou 
ICO- 4 9 0 5 O 5 4 1 

cıslo uctu 
(dále jen provozovatel) 

Dodatkeın č.22 se upravuje Smlouva V: 

čl. II. Cena za plnění předmětu smlouvy 
Cena Za dohodnutou činnost činí 2.353.183,- Kč/rok + DPH na období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020 

Finanční částka vodného 2020: Pacov 

Roučkovice 

Velká Rovná 

Malá Rovná 

Zhoř 

Bedřichov 

30,17 Kč/m3 + DPH = 

30.17 Kč/m3 + DPH = 

30,17 Kč/m3 + DPH = 

30,17 Kč/m3 + DPH = 

30,17 Kč/m3 + DPH = 

30,17 Kč/m3 + DPH = 

Hrádek u Pacova 30,17 Kč/m3 + DPH = 

J etřichovec 30,17 Kč/m3 + DPH = 

34,70 Kč/m3 

34,70 Kč/m3 

34,70 Kč/m3 

34,70 Kč/m3 

34,70 Kč/m3 

34,70 Kč/m3 

34,70 Kč/m3 

34.70 Kč/m3 
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Finanční částka stočného od 2019: Pacov 

Roučkovice 

Velká Rovná 

Zhoř 

Bedřichov 

Jetříchovec 

Finanční částka vodného vody předávané 2019: 

Ostatní články dodatku č.22 a Smlouvy zůstávají nezměněny. 

Velká Chyška 

Salačova Lhota 

Nová Ves u Pacova 

Zhořec 

Dodatek č.22 nabývá účinnosti dne 1. 1.2020 . 

Součástí dodatku č.22 je příloha č.1 k dodatku č.22. 
Dodatek č.22 a příloha č.1 k dodatku č.22jSou vyhotoveny ve 2 Stejnopisech, každá Smluvní Strana 
obdrží 1 vyhotovení. 

V Pacově dne Ž-47 „ZU/9 V Humpolci dne 2.12.2019 

38.26 Kč/m3 

38,26 Kč/m3 

10,43 Kč/m3 

10,43 Kč/m3 

10,43 Kč/m3 

10,43 Kč/m3 

21,72 Kč/m3 

21,72 Kč/m3 

21,72 Kč/m3 

21,72 Kč/m3 

+ DPH = 44.00 Kč/m3 

+ DPH =ˇ- 44.00 Kč/ın3 

+ DPH = 

+ DPH = 

+ DPH = 

+ DPH = 

12.00 Kč/m3 

12.00 Kč/m3 

12.00 Kč/m3 

12,00 Kč/m3 

+ DPH = 24,98 Kč/m3 

+ DPH = 24,98 Kč/m3 

+ DPH = 24,98 Kč/m3 

+ DPH = 24,98 Kč/m3 

Za objednatele: Za provozovatele: 
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Příloha č.1 k dodatku č.22/r.2020 
Činnosti k provozování vodovodů a souvisejících vodohospodářských Zaříz ení: 

r.2020 
Vzorky laboratoř 
Zpracování plánu kontroly kvalíty,odběr a svoz vZorků,evidence, Zajištění pravidelných rozborů 
pitné vody,Zák.povinnost zpracování výsledků 128 418 Kč 

Provoz vodohospodářských zařízení 

2 x ročně sečení trávy a odstranění porostů Z OCHP vodohospodářských zařízení (včetně 
shrabíní listí na podzim a odvozu trávy, porostu a listí Z OCHP ),kontrola hospodaření v OCHP, 
pokud bude potřeba další sečení v průběhu vegetace výška porostu cca15cm, bude provedeno 
nad rámec smluveně finanční částky a fakturováno dle nákladů 
v zimním období zajištění zpřístupnění objektů-odhrnování sněhu 

2 × ročně (dále dle potřeby) čištění a dezinfekce prameníšť, studni, 
1 x ročně kontrola studni -zakrytí a utěsnění (ochrana před Znečištěním),vnějšího pláště studny 

2 x ročně (dále dle potřeby) čištění a dezinfekce vodojemù ,1x ročně (dále dle potřeby)praní drtí 
v odkyselovacich stanicích včetně doplnění dle provozního řádu 

2 x ročně denní a noční revize vod.řadů, odposlech a uzavírání sekčních šoupat 

1 x měsíčně odečty vodoměrü dodávky vody, kontrola chodu čerpadel, kontrola poklopů, vizuální 
kontrola vody ve studni, v období přívalových srážek a jarních rozpouští sněhu častější kontroly a 
jednorázová dezinfekce. Kontrola hydroforek, tlakových stanic. Zajištění dodávky vody externím 
odběrateIům(voda předaná) 
provádění odečtů vodoměrü - měsíčně u velkoodběrů a dalších stanovených odběratelů, roční u 
maloodběratelů,domácnosti a ostatních 
manipulace s uzávěry na vodovodních přípojkách - při neoprávněném odběru vody, při zřizování, 
zrušení, rekonstrukcich a opravách přípojek, uzavírání a obnova dodávky vody neplatičům 
měsíčně kontrola funkčností odkyselovacího filtru, kontrola náplně odkyselovaci filtru a její 
doplnění při úbytku. V období přívalových srážek a jarních rozpouští sněhu častější kontroly. Při 
zhoršení kvality vody, odstavení a následné zprovoznění (přepojení dodávky vody, vypráni filtru a 
zprovoznění po kontrole vzorku vyhovující kvality). 

odkalování a odvzdušñování potrubí-pro zvýšení tlaku v trubních rozvodech, vypouštění vody na 
koncových vět\/ich vodovodů, kontrola automatických vzdušníků (cca 3 x ročně) 

kontrola vodovodních řadů přívodních a zásobovacích, uzavírání sekčních šoupat, strategická 
Šoupata se ošetřují před zimním období, kontrola funkčnosti hydrantů a odkalování, doplnění 
tlaku v tlakových nádobách (cca 2× ročně) 
1x měsíčně odvzdušňování řadů v problémových místech 
součinnost při výstavbách nových vodovodů - uzavírání a pouštění vody 
zajištění pohotovostní služby + provoz vodárenského dispečinku 
kontrola a revize tlakových nádob 
zpracovávání výkazů O vodovodech pro Český statistický úřad 
účast na kontrolách Povodí, ČTŽP, KHS 
další nahodílé činnosti-nespecifikované 

zprovoznění hydroforek a tlakových stanic při výpadku proudu 
podávání stanovisek a vyjádření v otázce odběru vody, vedení sítě, umožnění připojení na 

vodovod 
reakce na podněty města a zákazníků 
zajištění provozních rozborů vodtpři přívalových deštích, tání sněhL 
technická pomoc provozovatele 970 158 Kč



Elektroúdržba 
zpracování plánu a Zajištění pravidelne revize a údržby elektro 
údržba a drobné opravy stavební a technologické elektroinstalace, měření a regulace, 
vodárenského dispečinku 

, hromosvodů 
2× ročně (dále dle potřeby) celková kontrola a dotažení spojů, měření izolačních stavů, 
konzervace a jiné _ 

Revize elektro I stavební a technologická elektroinstalace 1 x za 3 roky 
hromosvody 1 x za 5 roků 

52 608 Kč 

Elektrická energie - vyrovnání dle skutečného odběru 
3/hodnocení sazeb a odběr elektrické energie 
výběr vhodného dodavatele a sazby el energie, měsíční sledování a vyhodnocování energetické 
náročnosti, kontrola sazbových spínačů 23 100 Kč 

výše poplatku elektrické energie dohodnutá ve smlouvě - vyrovnání dle skutečnosti 300 000 Kč 

Cejchování vodoměrů ,fakturace 
zajištění evidence a výměny vodomérů, kontrolu jejich správnosti a Zajištění jejich oprav a 
cejchování 

zajištění přezkoušení vodoměru na základě písemné žádosti odběratele 

sjednávání a uzavírání písemných smluv O dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod 
s jednotlivými odběrateli jménem objednatele 
určení množství odebrané vody bez měření dle smérných čísel 
Zpracování podkladů kfakturaci vodného, stočného, vyhotovení daňového dokladu jménem 
objednatele 

zpracovávat podklady pro výpočet úplat za vypouštění odpadních vod 

Zajištění výběru a evidence plateb (zálohové platby,platby za vystavené faktury) 

řešení reklamací dodávl‹y_pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod 
vymáhání dluhů na vodněm a Stočném formou výzev a urgencí dlužníkům s následným předáním 
veškeré dokumentace nezbytné k řádnému a účinnému vymáhání pohledávek ze strany 
objednatele 377 481 Kč 

Poplatky - vyrovnání dle skutečnosti 

zpracování a předkládání žádostí O změny vodohospodářskému orgánu ve vodohospodářských 
rozhodnutích (povolení k odběru podzemních vod) 

zajištění platební povinnosti, ročního vyrovnání dle skutečnosti a zpracování- Poplatkové přiznání 
pro výpočet vyrovnání poplatků za odebrané množst\/l podzemní vody 17 200 Kč 
výše poplatků dohodnutá ve smlouvě - vyrovnání dle skutečností 430 000 Kč 

Provozování GIS 
vedení GIS (Grafický Informační Systém) 54217 Kč 

Celkem 
2 353 183 Kč


