
v . v . , SÍTIIOUVB . „„ ECHNICKÉ SLUŽBY 
o preuctovam spotreby vodneho a stocné ADEC KRÁLOVÉ 

Došl 
dne:o 1 3 '10- 2020 

Smluvní strany: POE/“EWA 2 
0.11: OZO—ž.! / (27-20 

Oprávněný: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ M 
se sídlem: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 
doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 
IČ: 64809447 
DIČ: (264809447 
zastoupená: , ředitelem . 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 
Kontaktní osoba: 
(dále jen jako „oprávněný/“) 

a 

Povinný: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
se sídlem: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Kydlinovská 1521/79, PSČ 50002 
doručovací adresa: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Kydlinovská 1521/79, PSČ 50002 
IČ: 64811069 
DIČ: CZG4811069 
zastoupená: , ředitelkou 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 51 
Kontaktní osoba: 
(dále jen jako „povinny '") 

uzavřely níže uvedeného dne tuto 

smlouvu 
o přeúčtování spotřeby vodného a stočného: 

I. 
Oprávněný je na základě Dohody o oprávněné osobě ze dne 7. 4. 2015 odběratelem plnění 
vpodobě dodávek vody a odvádění odpadních vod vodběrném místě: evidenční číslo OM: 
200047445, adresa: E. Benešeč. parc. 596/6, Hradec Králové. 
Podružný vodoměr garáže D3 - východ, přeúčtování dle náměru podružného vodoměru 
umístěného v technické místnosti fontány „Východ“č  .08-02709210 
Podružný vodoměr garáže V1 — západ), přeúčtování dle podružného vodoměru umístěného 
vtechnické místnosti fontány„Západ"c " .08—02995723 (dále' | jen jako „plnění"). 
Oprávněná osoba, tj. Technické služby Hradec Králové, jako oprávněný, hradí spotřebu vodného 
a stočného, tj. za předmětné plnění. 
Předmětné plnění částečně odebírá i povinný, a to v rozsahu dle podružného vodoměru fontány 
východ a podružného vodoměru fontány západ. 
Povinný se tímto zavazuje uhradit oprávněnému cenu za odebranou část plnění vodného a 
stočného 



il. 
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, zejména skutečnosti uvedené včI. I. odst. 3 a 4 této 

smlouvy, se oprávněný a povinný tímto dohodli, že část plnění odebraná povinným bude v plném 
rozsahu přeúčtovávána oprávněným povinnému. 

2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP") se ve smyslu 5 21 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, považuje vždy den zjištění 
skutečné spotřeby stím, že daňový doklad (faktura) za povinným odebranou část plnění bude 
oprávněným vystaven vždy do 15 dnů od DUZP. Dnem zjištění skutečné spotřeby se rozumí den 
doručení oprávněnému příslušného vyúčtování plnění ze strany dodavatele vodného a stočného. 

3. Splatnost faktur (daňových dokladů) se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení každé 
faktury oprávněným za předpokladu, že faktura bude doručena povinnému do tří dnů ode dne 
jejiho písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena povinnému později, prodlužuje se její 
splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury povinnému přesáhlo dobu tří dnů ode dne jejího 
vystavení. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik připsání fakturované částky na účet 
oprávněného. Odečty stavu předmětných podružných vodoměrů budou prováděny ke dni odečtu 
předmětného hlavního vodoměru. 

III. 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 

budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou smluvních stran. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. 
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, této smlouvě rozumí, 

souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho k ní připojují své podpisyjejich zástupci. 

6. Počáteční stav podružného vodoměru garáže DS —východ, č. 08-02709210 je: „O" 
Počáteční stav Podružný vodoměr garáže V1 — západ, č. 08-02995723 je: „O" 

!“ 

V Hradci Králové dne “2 70. m V Hradči Králové dne 12. m. Nili 

Za oprávněného: Za povinného: 

SPRÁVA NEMO i rscumcxe LUŽ . , Vir-osn , mu " HRADECK ' N můžem? LOV! 

7 !. '! ďzš 

 ředitelka  ředitel 
Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
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