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t.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je <todávka vody z vodovodnĺho systému Paľdubice do přivaděče čeľpací stanice (ČS)
Kunětická hoľa - vodojen (VDj) Nový [Iľadec Králové pitnou vodou vyhovujĺcĺ Čsľ zszl11 a odběľatel se
zavazu.ie tuto vodu odębľat. V rámci téta srnlouvy se odběľatel zavazuje předat pitnort vodu zę zmíněného
přivaděče dodąvatęli při mimořádných událostech na jeho zallzenÍch * dále ,,nouzové zásobování" jeŽ je
upľaveno v odstavcĺ IV.

IL
Předání vody' měření pľoteklého množství a kontľola spľávnosti měření

Přędánĺ vodyje uskutečněno průchodem vody přes předávací mĺsto. Za předávacĺ nrĺsto sę stanoví prutokomčľ
na čeľpací stanici Kunětická hora, který bude slouŽit jako faktuľační měřidlo' Předávací místa pľo nouzové
zásobování jsou uvedena v odstavci IV' Kontľola spľávnosti měřenĺ Íbktuľačnĺho měřidla bude prováděna
pomocí vypočtu nrnožstvĺ vody z měřenÍ vzestuptr hladiny v jedné z komoĺ vodojemu' Nový Hľadec Kľálové při
uzavřeném odtoku z této komoľy - tzv. stoupaci zkouškou. 'I'akto zjištěné přiteklé množství vody buđe opľavęno
o ztráĘ vocly na přivaděči odběľatele, Konhola spľávnosti měřęnĺ bude prováđěna dvah'át ročně za přĺtomnosti
zástupcrl obou stľan, kteřĺ o výsledcĺch kontroly vyhotovĺ zápis.
Přeclávaná pitná voda musí v předávacĺľn ľ,listč splňovat poŽaĺlavky Čsrq rsĺ t l t .

Dodavatel rozloží dodávku poŽadovaného dęnnĺho mnoŽstvi vody během dne tak, aby předáváním vody nebyla
naľušena plynulost dodávky vody v jeho vodovodní sĺti při jej ím stávajĺcĺm stanł'

tIl.
Cena a způsob tlihľađy

l) Cena předané pitné vody vyjadřuje nezbytně nutné náklađy a přiměřený zisk v souladu s podmĺnkami
věcného usměrňovánĺ cen. obě slnluvní stľany sę dohodly na ceně v souladu s kalkulacĺ vstupri ( viz.
příloha)pľo období od l'l._3l.12.20l0 anĺže uvedených podmínek azpůsobu výpočtu.

2) Dodavatel bude Ůč1ovat měsíčně skutečně předanou vodu podle kalkulace (viz. příloha) a vystavovat claňový
doklad v souladu se zákonem č' 588lI99Ż Sb. o DPH vę zněnĺ pozdějších předpisů' Vyúčtovánĺ dodávky
vody předané buđe provedeno dle následtljícĺch podminek a výpočtu:



obě stľany se dohodly

objem vody předané na ľok20l0 bur'le ve vyši l000 tis. nr3
kalkulovaná cena

Cena bez DPH
DPH IO%

Celkem

odpočet dodaného množství sę budę provádět k poslednímu dni v měsíci na fakturačníin měřidlę Čs Kunětická
lroľa' Platba bude pľováděna úhľadou faktury. Za prodlení s placenĺm faktuľ bude pľodávajícÍ účtovat kupujícínu
riľoky z pľodlení ve výši 0,l ?ő z dlužné částĘ za každý đen pľodlenĺ' V případě, že pľodlení v placení faktuľy
budę větŠí neŽ 30 dnri zastaví pľoĺlávajĺcĺ dodávkLl vody a obnovĺ ji ažpa zaplacení dlužrré částĘ.

tv.
Nouzové zásobování

Při nouzovém zásobování budę dodavatęl VAK Paľdubice' a.s. odebĺľat z přivaděče ČS Kunětická hoľa - VDJ
Nový Hradec Kĺálové vodu, kteľá bude dodávána oĺIběľatęlcm Královéhľadecká provozní, a's.
Předávaná piĺrá voda musí v předávacĺm místě splňovat ustanovellí Čsru rsĺl l l - pitná vorla a bude předávána
v těclrto pĺ'edávacíclr místęch:

1. ČS Kunětická hora, prnteklé množstvĺ bude stanoveno kvalifikovaným odhadem dle výkonť čerpadla a
doby chodu

2' Měľná a předávací šachta Dříteč, pľůtĺ:kuměľ

v.
Zävéreěné ustanovení

Tato kupní smlouva platí od 1 ' l ' 201 0 a je uzavlľálla na dobu nęuľčitou.
obě strany se zavazují, Že v přĺpadě podstatných změn cęn nákladů vstoupí společně dojednánĺ o nové cęně a to
do 30 ĺlnů po vyzvánĺ někteľé ze stľan. ľ)ále sę đohodly, že v případě neodebľárrí na sĺnlouvaného množství
vođy od společnosti Vodáľenská společnost Chrudim'a.s., které se pľomítne do zv'ýšenĺ ceny vody nakoupené,
uhľadí obě stralry tento cenový ľoz.dĺl v té \týši, jaĘm se na tomto zvýšsnĺ ceny podílely. Toto ujeđnánĺ platí
ľovrrěŽ v přĺpadě snĺŽellĺ ceny odebraném většĺho mnoŽstvĺ oproti dohodnutému.
Pľodávajĺcí má pľávo uzavřÍt popř' omezit dodávku vody do vodojemu Hľadec Kr'álové po dobu nezbytně
nutnotl, kdy nutnost omezęní popř. zastavenĺ dodávky ie vyvolána nepřeĺlvĺdatelnými provozními podmínkami _
poruchy a haváľie, omczcní dodávky el. eneľgie apod' V tomto přĺpadě zastavsní dodávky vody bude proveĺleno
okamŽiĺě s následným oznámenínr kupujĺcĺmu.
V ostatních případech onezení popř. zastavení dodávky vody oznámĺ pľodávajĺcí kupujicĺmu mĺn. 3 ĺlny
předem.
obě stľany se zavazují, že v max. moŽné míře zoh}ednĺ při svémjednání a ľozhodovánĺ pľovoznĺ potřeby dľuhé
strany.

V Pardubicích dne 3'12. Ż009 V Hľaĺlci Kľálové ł ą-ę 2009
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