
DODATEK KE SMLOUVĚ
,q fíz

@
o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou
kanalizací

SOUHLAS S PŘÍUOU FAKTURACÍ
Tímto dodatkem smlouvy se prodávající a kupující dohodli na vystavování faktur za vodné, stočné a srážkové vody jinému
plátci než je majitel připojené nemovitosti (kupující). Tento souhlas nezbavuje majitele povinností, které vyplývajíze
smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

od stavu: ode dne: 9.7.2002

PLATCE
J méno (název firmy): áKLADNÍ ŠKoLA LIBEREG, VRCH LlcK ÉP.o zaul
Daňová adresa plátce: Vrchlického 262117, Liberec Xlll-Nové Pavlovice, 460 14 Liberec í4

Obchodn í rejstřík(živnostenský list):

Jméno (název firmy) : ZÁKLADNÍ ŠKoLA L|BEREC, VRcHLlcKÉuo zau t
Zasí|ací adresa plátce: Vrchlického 262117, Liberec Xlll-Nové Pavlovice, 460 14 Liberec 14

lČ: 46746757 DlČ:

IV. ÚHRADA
Vodné a stočné hradí plátce prodávajícímu formou pravidelných záloh a na základě faktury (daňového dokladu) podle
skutečné spotřeby. tJhrady plátce provádí takto:
1.Záloha ve výši9000 Kčlměsíčně bude uhrazena na účet prodávajícího 3506461/0100 KB Liberec

nejpozdějido 10. dne v každém (prvnim) měsíci období, způsob úhrady:

! sdružené inkaso (SlPO) spojovací ěíslo

tr převodním příkazem pod var. symbolem 2300050552

D inkasem z úětu plátce

n s|oženkou pod var, symbolem

Předpis zálohy pro SlPO, inkaso a složenku je prodávající oprávněn jednostranně zvýšit, pokud nepokfiá alespoň 80%
skuteěné spotřeby za předcházející období. Plátce je povinen ze stejného důvodu provést změnu platby převodním
příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy jej na tuto skutečnost prodávající upozorní.
2. Faktura (daňouý doklad), úhrada nedoplatku po ztičtovánízáloh bude prováděna:

E převodním příkazem z účtu plátce

t] inkasem prodávajícího z účtu plátce

n složenkou

n prostřednictvím SlPO
3. Přeplatek záloh vrátit

! poštou na zasílacíadresu plátce

tr na účet plátce u peněžního ústavu 93í950207/0í00

Platba je splatná do 14 dnů po obdžení platebního dokladu. Zakaždý den prodleníjeprodávajícíoprávněnvyúčtovat
plátci úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky. Plátce je povinen úrok z Prodlení prodávajícímu zaplatit ve lhůtě do 14

lČ: 46746757

Fax:

dnů po obdžení úěetního dokladu.
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Tímto dodatkem smlouvy se prodávajíci a kupující dohodli na vystavování faktur za vodné, stoČné a sráŽkové vodY jinému

plátci než je majitel připojené nemovitosti (ku'pujicD. Tento souhlas nezbavuje majitele povinností, které vyplývajíze

smlouvy o dodávce pitló,vóov z veřejného uojouodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací'

SOUHLAS S PŘÍrVlOU FAKTURACÍ

ode dne:
od stavu:

PLÁTcE
Jméno (název firmy):ZÁKLADNÍ ŠKoLA L|BEREC, VRcHLlcKÉtlo zszttl

Daňová adresa plátce: Vrchlického 262t17 , Liberec Xlll_Nové Pavlovice, 460 14 Liberec 14

obchodní rejstřík(živnostenský list): 
1lo zau,lt

Jméno (název firmy):áKLADNi ŠKoLA L|BEREG, VRcHLlcKE

Zasilací adresa plátce: Vrchlického 262117 , Liberec Xlll_Nové Pavlovice, 460 14 Liberec 14

lÓ: 46746757

Fax:

lČ: 46746757
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N. ÚHRADA

Vodné a stoěné hradí plátce prodávajícímu formou pravidelných záloh a na základě faktury (daňového dokladu) Podli

"řut"Úne 
spotřeby. tJhrady plátce provádí takto: 

0 KB Liberec
1.zálohave rnýši 2oil?;#;iě#;Úude uhrazena na účet prodávajícího 3506461/010

nejpozději Jo t o. dne v každém (prurím) 
'11ul:, . 

období, způsob úhrady:

n sdružené inkaso (SlPO) spojovací.číslo

m převodním příkazem pod var, symbolem 3305036342

n inkasem z r]čtu plátce

n složenkou pod var, symbolem

předpis zálohy pro Slpo, inkaso a složenku je prodávající oprávněn jednostranně zvýŠit, Pokud nePoknývá alesPoň 80

skutečné spotřeby za předcházející obdoú prai"" je jovinen ,"-.ť"ineno důvodu-provést změnu platby převodni

příkazem, a to do go Jnů ode dne, rdy jej na tuto skutečnost prodávající upozorní,

2. Faktura (daňový Oori"ál, úhrada ňedoplatku po zúčtování záloh bude prováděna:

E převodním příkazem z rjótu plátce

- inkasem prodávajícího z úětu plátce

fl složenkou

n prostřednictvím SIPO

3. Přeplatek záloh vrátit

n poštou na zasílacíadresu plátce

E na úěet plátce u peněžního tistavu 93í95020710í00

platba je splatná do 14 dnů po obdžení platebního dokladu. zakaždý den prodleníje prodávající oprávněn vyúčto'

plátci rirok z prooleii ve rnýši ó,os% oruine !a.W. plátce je povinen uroi z prodlení prodávajícímu zaPlatit ve lhŮtě do

bnt po obdržení úěetního dokladu,
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