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„s Seersnl smlouva

0 kontrole provozu domovní ČOV
É/šéť gamuvf Wť/ť/Áv'f 4252/ (\ ,

(šáwfríf/W/ 211 M4 uťmfw ')faš íýw/ů-Z/ázř, aš/u- a. fžzaz plum)

Dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely smluvní strany, a to:

vlastník: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, Příbram 1, PSC 261 19

Zíčstoupenoz Mgr. ]anem Konvalinkou, starostou
ICQ: 00243132
DIC: CZOOZ43132

(dále jen „vlastník'ů na straně jedné

a

poskymVateI: 1. SčV, a. 5.
sídlo: Kc Kablu 971, Praha 10, PSC 100 00

zastoupena: Ing Bc, Robertem Morávkem, RsHom, generálním a technickým
řcditclcm

ICO: 47549793
DIC: CŽ47549793

zapsána V obchodním rejstříku Městského soudu V Praze pod sp. zn. B 10383

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(poskytovatel a vlastník dále společně jen „smluvní strany“)

následující smlouvu (dále též „předmětnou smlouvu?

Účel smlouvy

Účelem této smlouVy je zajistit pro vlastníka provádění služeb V oblasti obsluhy, údržby a

kontroly provozu domovních čistíren odpadních vod (dálc DCOV).

Článek 1.
Předmět smlouzy

11 Vlastník je vlastníkem DČOV speciňkovaných V příloze č. 1 této smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro vlastníka provádění

určitých, V této smlouvě nebo na jejím základě specifikovaných dílčích úkonů & služeb V

oblasti kontroly provozu DCOV a závazek Vlastníka platit za takové provádění provozu a

údržby poskytovateli odměnu tak, jak je uvedeno V této smlouvě resp. V souladu s ní a

v Souhrnném ceníku za poskytované služby V příloze č. 2. Smluvní strany prohlašují,
že poskytovatel na základě této smlouvy nepřebírá jiná, než V této smlouvě uvedená práva
a povinností týkající sc provozu a údržby DCOV, než jaké jsou V této smlouvě výslovně
uvedena.
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1.2 Poskytovatel prohlašuje, že je po stránce faktické i právní způsobilý k plnění

činností d]e této smlouvy a že disponuje dostatečným počtem zaměstnanců a

změstnanců s požadovanou kvalifikací,

Článek 11.

Katiapgrwzřařúdxžba, zatugowílmitxikg

2.1 Poskytovatel na základě této smlouvy pro
vlastníka za úplatu zajišťuje:

(a) kontrolu dodržování zákonů, předpisů, norem a technologických postupů,

poradenskou činnost (neomezená telefonická konzultace) av metodické
vedení

související sodváděním a čištěním odpadních Vod na DCOV & s likvidací

zahuštčných odpadních vod z DCOV a navrhuje odpovídající Vhodná opatření při

zjištění jakýchkoliv závad;

(b) místní kontrolu DČOV technologem 2x ročně Včetně dopravy — předpokládá

místní technologickou kontrolu provozu každé
DCOV v rozsahu cca 1 h 2 2; do

roka. Součástí je vizuální kontrola DCOV Včetně kontroly správného chodu a

nastavení zařízení a v případě potřeby stanovení
kalového indexu, případně obsahu

kyslíku V aktivační směsí;

(c) organizační zajištění řešení poruch a havárii _ služba zahrnuje vyřizování řešení

reklamačních závad, komunikaci s dodaVatclem, případně orgam'zaci dodávek

(objednávání) náhradních dílů apod. ;

(d) dálkový dohled nad DČOV _ VC službě je zahrnuto poskytnutí SIM karet pro

přenos dat na vzdálené Webové
rozhraní a pro odesílání havarijních SMS. Součástí

jsou měsíční poplatky za SIM & datahosúng;

(o) zpracování přehledu vypouštěnčho
znečištění pro vodoprávní úřad přes ISPOP

(hlášení) F VOD 38 4 dle $ 38 odst 4. zák. 254/2001 Sb., V platném Znění;

(f) účast na jednáních týkajících se DČOV Včetně dopravy;

(g) pravidelnou obsluhu a údržbu zařízení DČOV podle návodu a technické

dokumentace Výrobce — položka zahrnuje zajištění běžné obsluhy DCOV V

četnosti cca 1 x Za 2 týdny po dobu cca 1 hodiny. Jmenovitě jde o následující

Činnosti: pravidelná kontrola staVu, seřízení vzduchu, čištění hladiny DN,

stanovení objemové koncenuacc kalu, Čištění Česlícového koše, kontrola fútru

dmychadla 1x 3 měsíce a zápis o údržbě DCOV do deníku;

(h) Výměna pytle na kal a odvoz & likvidaci přebytečného kalu dle potřeby;

(i) dodávku provozních chgnúkáljí dle potřeby — služba zahrnuje dodávku síranu

železitého pro provoz DCOV

(]) vypracování roční zprávy && bodu 13.1.6. dotační výzvy V četnosti 1 x ročně V

předepsaném rozsahu.

(k) \abommmí kontrolu provozu DČOV— odběr a analýzu předepsaných vzorků

odpadní vody dle stavebního povolení
— tj 2 X ročně Vzorek typu

A (dvouhodinový

směsný) V rozsahu CHSKCI, BSKS & NL (pro DCOV s wrpouštčním go vod

povrchových) a v rozsahu CHSKCI, BSKS, NL a N-NH4+ (pro DCOV s

vypouštěním do vod podzemních);
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(l) provádění dalších mimořádných služeb a prací souvisejících s provozováním
DCOV na základě jednorázových požadavků vlastníka za podmínky dohody obou
smluvních stran

2.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Vlastník vznese požadavek na
rozšíření provádění provozu a údržby, zejména pak rozšířením vodohospodářského
zařízení, jehož se provoz a údržba týkají, přistoupí bez zbytečného odkladu k jednání o

změně této smlouvy a V případě dosažení dohody o jejím obsahu podepíší dodatek k této
smlouvě

2.3 Poskytovatel je povinen zaplatit pokuty vyměřené za překročení platných limitů,

pokud k němu došlo porušením jeho povinností, tj. pokud překročení limitů skutečně

zapříčinil. Poskytovatel dále neodpovídá za překročení Einitů v případě nevyhovujícího
stavu zařízení, na které byl vlastník poskytovatelem písemně upozorněn. Poskytovatel
dále neodpovídá za nesplnění jakýchkoliv povinností xmalýwajících z platných právních
předpisů, pokud byl Vlastník o těchto povinnostech poskytovatelem informován a přesto
jejich splnění nezajístil.

Článek 111.
Práva a povinností smluvm'ghgttan

3.1 Poskytovatel bude provádět činnost dle této smlouvy řádně a v souladu s touto
smlouvou a platnými právními předpisy.

3.2 Vlastník se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost k plnění
povinností poskytovatele dlc této smlouvy.

3.3 Vlastník se zavazuje předat protokolárně poskytovateli DČOV a nezbytné
dokumenty vpotřebném rozsahu kzajištění Činnosti dle této smlouvy, včetně
kontaktních údajů na vlastníky pozemků, na kterých jsou umístěny DCOV.

3.4. Vlastník se zavazuje zajistit nejpozději ke dni protokolárního předání DČOV

poskytovateli zprovoznění čistíren odpovědnou osobou výrobce a řádné

proškolení pracovniků poskytovatele.

3.5 Vlastník se zavazuje W'bavit DČOV zařízením pro přenos dat umožňujícím
vzdálený dohled & monitoring a umožnit poskytovateli přístup k těmto datům.

3.6 Vlastník má právo konnoly poskytnutého vybavení, jakož i plnění povinností
poskytovatele podle této smlouvy. Poskytovatel je povinen za tímto účelem

poskytnout vlastníkovi potřebnou součinnost a předložit veškeré potřebné doklady
týkající se plnění povinností dle této smlouvy, o něž bude Vlastníkem požádán,
s výjimkou dokladů, které představují obchodní tajemství ve smyslu obchodního

zákoníku, nebo takové důvěrné informace, jejíchž utajení považuje poskytovatel za
nutné chránit před zveřejněním.

37, Vlastník prostřednictvím samostatných smluv svlastníky pozemků, na kterých
jsou DCOV umístěny, zajistí napájení DCOV elektrickou energií a bezpečný

přístup poskytovateli k DCOV za účelem zajištění Činnosti dle této smlouvy a to v
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pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 h s tím, že konkrétní čas přístupu bude vždy

vzájcmně sjednán poskytovatelem s vlastníky pozemků telefonicky minimálně 24

hodin předem.

Článek IV.
Náklady na provádění oprav

4.1 Náhradu nákladů vynaložených při provádění oprav a dalších mimořádných prací

dlc článku 2.1 písm. (1) hradí Vlastník na základě samostatných smluv nebo

objednávek,

Článek V.
Qdměna poskytovatele

5.1 Za poskytování služeb dle této smlouvy náleží poskytovateli odměna, jejíž Výše je

stanovena jako součet pevné a variabilní části takto:

5.1.1 Část pevná: za poskytnutí služeb uvedených v odstavci 2.1. písmena (a) až

(1) a to 3790 Kč/na jednu DCOV a rok bez DPI 1.

5.1.2. Část variabilní: Činnosti uvedené v odstavci 2.1 písmena (g) až (1) dle ceníku

příloha č.2., a to dle skutečného rozsahu provedených prací.

K ceně bude připočtena DPH V zákonné výšív

5.2 Smluvní strany sjednávají, že pro stanovami variabilní částí odměny se pro období

účinnosti této smlouvy použije vždy platný souhrnný ceník na příslušný rok dle

přílohy č. 2.

5.3 Vlastník uhradí poskytovateli jeho odměnu VC výší stanovené dle tohoto článku V.

na účet poskytovatele Č. 51—8082990277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. dlc

data splatnosti na vystavené faktuře.

ČlánekVI.
Porušení pgyinností, sankce, odstoupení od smlouygy;

6.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za porušení povinností stanovených touto

smlouvou podle platných právních předpisů.

6.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv Částky dle této smlouvy sjcdnávají

smluvní strany pokutu ve výši 0,050/n 7, dlužné Částky za každý den prodlení.

Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé

Škody,

6.3 V případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou

kteroukoliv ze smluvních stran nebo v případě, že na majetek kterékoliv ze

smluvních stran bude podán insolvenční návrh, je ta ze smluvních stran, která se

porušení povinnosti ncdopustila nebo na jcjíž majetek nebyl podán insolvenční

návrh, oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud nebude náprava sjednána ve
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lhůtě patnácti (15) dnů od písemného upozornění na možnost odstoupení od této

smlouvy z konkrétního důvodu

Článek VII.
llLainost a účlgtlogiwxy

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru
smluv). Obě strany prohlašují, Že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva a její
dodatky podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. a souhlasí se

zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě a jejích dodatcích. Smluvní strany se

dohodly, že uveřejněním do registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. zajistí
objednatel.

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021. Neoznámí-lí písemně
doporučeným dopisem Vlastník nebo poskytovatel druhé smluvní straně nejpozději
do jednoho (1) měsíce před předpokládaným termínem skončením této smlouvy,
Že nemá Zájem na pokračování smlouvy, doba trvání této smlouvy se automaticky
bez dalšího prodlužuje o dobu jcdnoho (1) roku, a to i opakovaně.

7.3 Ktcrákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení
důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí dva (2) měsíce a začíná od

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7.4 Po skončení účinnosti této smlouvy je poskytovatel povinen předat
vodohospodářský majetek Včetně nezbytných dokmnentů zpět vlastníkovi, a to ve
stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení v těch částech, jež byly předmětem
činností poskytovatele dle této smlouvy. Poskytovatel je povinen začít předávat a
vlastník je povinen přebírat vodohospodářský majetek nejpozději jeden měsíc před
skončením účinnosti této smlouvy.

Článek VIII.
Všeobecná ustanovení

8.1 Smluvní strany se dohodly, že má—lí být tato smlouva v souladu se zákonem Č.

340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její
uveřejnění se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů ode dne

jejích uzavření, na své náklady postupem stanovým xýšc uvcdcným zákonem objednatel.
Před uveřejněním této smlouvy v registru smluv se objednatel zavazuje znečítclnit podpisy
zástupců smluvních stran a přílohu č 2 Souhrnný ceník za poskytované služby z důvodu
zachování obchodního tajcmství. V případě, že objednatel neuveřejní smlouvu v registru
smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je zhotovitel oprávněn tuto smlouvu v registru smluv

uveřejnit sálu V případě porušení povinnosti objednatele uvedené V tomto ustanovcní,

odpovídá tcnto zhotovitel majetkovouí nemajetkovou újmu.

5



**

Článek 1x.
Zpracování osobních údajů

9.1 Vsouvislostí s plněním práv a povinností dle této smlouvy může docházet ke

zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále

jen „nařízení GDPRÚ, které provádí pro vlastníka, jakožto jejich správce, a podle jeho

pokynů poskytovatel, jakožto jejích zpracovatel, & to v souladu s nařízením GDPR.

9.2. Ve smyslu čl. 28 nařízení GDPR jsou předmětem zpracování osobní údaje Vlastníků

pozemků, na kterých jsou umístěny DCOV, popř. osob těmito vlastníky pozemků

poskytovateli sdělených (dále jen „subjekty údajů“), a to po dobu trvání smluvního vztahu

založeného touto smlouvou. Poskytovatel si na základě pokynu vlastníka vede evidencí

subjektů údajů elektronicky (vč. I'l' systémů poskytovatele) nebo jinak, a to za účelem

řádného plnění práva a povinností dle této smlouvy. Poskytovatel, jakožto zpracovatel, na

pokyn vlastníka, jakožto správce, zpracovává Zejména základní a kontaktní údaje subjektů

údajů (jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní čís]o, e—mailovou adresu, pozemek, kde

je umístěna předmětná DCOV apod.) a technické údaje o DCOV a jejich provozu.

9.3. Poskytovatel se zavazuje plnit povinnosti na něj kladené jako na zptacovatele dle

nařízení GDPR, zejména dle čl. 28 odst. 3. nařízení GDPR, čemuž odpovídají práva
vlastníka jakožto správce.

Článek X.
Závěrečná ustanovem

10.1 Toto úplné znění smlouvy je vyhotoveno ve čtyřech exemplářích sepsaných v

Českém jazyce, z nichž dva obdrží vlastník & dva poskytovatel.

10.2 V otázkách touto smlouvou zvlášť výslovně ncupravcných jinak, se smluvní

strany řídí přímo přísiušnou úpravou platných českých obecně závazných právních

předpisů, a to zejména zákona Č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

10.3 Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje mimořádná nepředvídatelná a

nepřekonatelná překážka, jcž nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění

její povinnosti. Za takovou překážku může být též považována změna právních předpisů.

104 Tuto smlouvu lze měnit & doplňovat pouze písemnými Číslovanými dodatky

schválenými a podepsanými oprávněnými zástupci, případně statutárními orgány obou

smluvních stran.

10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto jcjí přílohy:

č. 1 — Speciflkace domovních ČOV

č. 2 — Souhrnný ceník za poskytované služby
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č.3 — Kontakty

č.4. * Předávací protokol

10.6 Na důkaz souhlasu s \ýšc uvedeným úplným zněním této smlouvy, připojují

oprávnění zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

* Zo
vPříbrami dne....„.._.1.2.-.1.D:.2021„......vaíbmmj dncZČQ/M

Za vlastníka: Za poskytovatele:

Mgr. ' Konvalinka Ing. Bc. Robert RsHom, MBA

starosta generální a technick_ ředitel, 1.SčV, a.s.,
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Nařízení č. 6/2021 Ceník externích prací na rok 2021 V 1.01 Stránka 3 z 6

Platnost od 1. 3. 2021

! Cenv “sou uvedeny bez DPH

Montér vodovodů & kanglizací ____ 420,00 Kčl'h

Provozní elektrikář, servis elektgp_ 405,00 Kč/h
.

Obsluhastro'ů a zařízení, řidič

Technická omoc, odborné konzultace

S lráva ma 10V 'ch vodkladů (GTS)

525,00 Kam-
wgKw * , , , *

Ins * akční zařízení )ro kanalizagt , _ , 855,00 Kč/h *

Obsluha ÚPÉLĚQI7ĚŽM<EŠ$É,© Tadních vod

Práce Útvaru zvláštních činností 560,00 Kč/h

Práce Útvaru louistik , & MTZ

Zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými
chemick *mi látkami 900,00 Kc/chem. latka

“
Vedení evidence a )]amosti ccjchu měřidel mimo vodoměrů 450,00 Kč/mčň'dlo/rok

Z racování Základních o isů od adů _525,00 Kč

Z racování identifikačních lístůn_ebe_gpí“ních od adů 525 „00 Kč
Tlakové zkoušky potrubí DN 100 — 300: 1 500 Kč

(cena za úsek šachta — šachta)
DN 601 — 1000: 2 400 Kč

1632021 Určeno pro interní použítí LSČV, a.s.
Platné dokumentované informace jsou uloženy na společném úložišti (Google Disk) v sekci Dokumenmvané informace.
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Nařízení č. 6/2021 Ceník cxterníchpfací na rok 2021 V 101 Stránka 4 z 6

|—_ __ _

Likvidace odgadních vod (žum ) __ __

_ _Č(_)V Příbram _ _ _ _ 65,00 Kč/m3 _ _

ČQV Sedlčany _ _ 60,00 Kč/m3

ČOV Říčalxy 70,00_Kč/m3

Čov Český Brod _ _ , 65,00 195113

Čov Mníšek )od Brdy _ __ 70,00 Kč/m3

* ČOV Jesenice _ 65,00 Kč/m3

_33V Čelákovice _ _ _ 65,00 Kčl/m3 _ _
ČOV Klučenice _ _6_5_,00 Kč/m3

„
Cena se rovná schválené ceně

COV Petrovícg __—__

__ymonarok

2021

_ Likvidace kalůg zihuštěných odgadních vod ( '\iná ČOV nebo segtik)
*

ČOV Příbram (dle gložcní kalu) __ 265,00 Kč/m3

ČOV Sedlčan (dle složení ka1u) _ 355,00 KČ/m3

_čgv Říčany _ _285,00 Kč/m3 __

, ČOV Český Brod
'
345,00 Kč/m3

ČOV Mníšek pod Brdy _ _ 385,00 Kč/m3 _ _ _

_Čov Milín _ 305,00 Kč/m3

Příplatek za práci přesčas: 50 %

Příplatek za práci v sobotu, v neděli a ve svátek: 100 %
Přesčasové hodiny jsou hodiny nad rámec týdenní pracovní doby - 37,5 hod.
U pracovníků s pravidelnou pracovní dobou jsou to hodiny po 15,00 hod.
U pracovníků s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou jsou to hodiny přesahující
37,5 hod týdně.

Příplatek za práci ve znečištěném prostředí: 10,00 Kč/hod.

Uvedená cena 11 tlakových zkoušek potrubí předpokládá vyčištěné trubní vedení & dna

šachtic, možnost příjezdu techniky k revizní šachtě a možnost osazení tlakových uzávěrů
do trubního vedení.

16.3.2021 Určeno pro interní použiu' LSčV, a.s.
Platné dokumentované infnrrnacejsuu uloženy na spolcčnčm úložišti (Google Disk) v sekci Dokumentované informace.
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Nařízení č. 6/2021 Ceník externích práci na rok 2021 V 101 Stránka 5 z 6

C E N I K
Realizace a zaměření skutečného provedení - staveb, (ceny bez DPH)

%1
i

v/ k / d v+k / v+d / k+d v+k+d

:
Zpracování položkového výlíazu _ v \ .

i m

_ .
výměr pro realizaci řadu

2 200' KC 3 500" KC 4 000, Kc
_

Zpracování položkového výkazu „ _ „* „*
výměr pro realizaci přípojky

1 800,— Kc 2 000' Kc 3 500" Kc

Zaměření a dokumentace trasy
( _ _

skutečného provedení řadu do od 4 OOO,— Kč
200 m _—_
Zaměření a dokumentace trasy
skutečného provedení řadu 1 900,- Kč

každých dalších 100m 3 _ _ _
Zaměření skutečného provedení „ „ _
přípojky

2 400; Kc 2 900,- Kc 3 400,- KC

Vyhotovení geometrického plánu
*A—

inženýrských sítído 100 m
_ „

(pokud rovněž skutečné
4 000' Kc

grovedeni řagu/pílpa'k _ _ _ __
Vyhotovení geometrického plánu

'

inženýrských sítí každých
dalších 100 m 3 500,- Kč

(pokud rovněž skutečné

rovedení řaglLL/[J—řlposz) _' v případě reaíizace bude tato cena odpočtem od ceny díía

v.... Vodovodní přípojka k.... Kanalizační přípojka d.... Dešťová přípojka

Přípojky — kontrola / zavírání! znovuzprovoznění

Paušální poplatky

Zaví_rání přípojky __ Celkem bez DPH

C321 celkem V Eracovní hodiny _ _ _ _ 935,00 Kč

Cena celkem mimo Pracovní hodiny __
1258,00 Kč_

Znovuz rovoznění ří o'kV _ _ _Cegáem bez DPH

Sana celkem V Bracovní hodinv _ 935,00 Kč

Cena celkem mimo racovní hodiny 1258,00 Kč_

Kontrola odběrného místa v souvislosti Celkem bez DPH

s neo rávněn 'Tm odběrem _ _ _ _
Cena celkem V wracovní hodin_y__ \ 935,00 Kč _

Cena celkem mimo pracovní hodin); 1258,00 Kč

16.3.2021 Určeno pro interní použití ISČV, a.s_
Platné dokumentované informace jsou uloženy na společném úložišti (Googlc Disk) V sekci Dokumentované informace.
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(C)), 1. ScV

CENÍK DOPRAVY

; Platnost od 1. 3. 2019

práce od___-Druhy vozidel a mechanizace Přidružené činností pří'ezdu stání

___—_
___—_
_Iu-___“
___—_-
__l—n
___—_
__“nu
___—_
__nm
___—__
__můnn
l_—-m--
___——
_Iu-___“
___—_
—--z_-_m
___—__
—u-——
___-E_-
___-___
_Iu-___
___-_m-
___—__
——-_
___-__-
__.-
___-E_—_
___-__“
___-M_-
___—__-
___—__
_Iu-a_n.-
___——
___-l-
___—_
_m-ml-nu
___—_—
_m-mnq-



Vibrační deska, oěch *
___-l-
___—_
_Iu—nu
___—_
__n-m
___—_
—u_--
___—__
_umz-nn
___—__
___.n
___—_
___-_-
___—__
__nu
___—-
_Iu-E_n.-

Příplatek za práci přesčas (po 15. h.) jednoho pracovníka obsluhy177,50,- Kčlh

Příplatek za práci přesčas jednoho pracovníka obsluhy o svátcích, sobotách a nedělích 355,— Kč/h

Vibrační deska, oěch *
___-l-
___—_
_Iu—nu
___—_
__n-m
___—_
—u_--
___—__
_umz-nn
___—__
___.n
___—_
___-_-
___—__
__nu
___—-
_Iu-E_n.-

Příplatek za práci přesčas (po 15. h.) jednoho pracovníka obsluhy177,50,- Kčlh

Příplatek za práci přesčas jednoho pracovníka obsluhy o svátcích, sobotách a nedělích 355,— Kč/h



' Laboratoř1.SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Ceník laboratoře odgadních vod gro rok 2021

Platný od 1.3.2021

Základní chemický rozbor odpadních vod

' " ří? * '" * " " ' "
'? ceník ceník

' . * . , interní externí

Í
' ' '

ě—zmm—ma
„: _mmm
_

v ;" » _. » »
, 80,00 84,00

„ _ . » »»
, \ 20,00 21,00

: » , , 1 219,00mm
: . . » 28,60_mm

' '
, v „ , 171,40 180,00

» y » - 181,00 190,00'
_ „» . , 114,30 120,00
_ ' —

, , , 114,30 120,00
114,30 120,00

, _
. , . 28,60 30,00

_ , 207,60 218,00

4 . '
„ 129,50_Em

, \ 149,50 157,00
_m 100100

, '
_m—m

. . , 28,60mm» 28mm
' ' : 285,70 300,00

' _ '
285,70 „ 570,00

. v , . ;
* *

285,70 1600,00

, : _ , * _ma 9000
V

'
„ „ _m 9000

BC01/010321
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Příloha č. 3

Kontaklv

Město Příbram g„vlastník“1

Doručovací adresa: Město Příbram,

Tyršova 108

PSC 261 19 PříbramI

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar V1čková

referent oddělení přípravy a realizace proj aktů

telefon: 778 736 380

email: dagmar.vlckova©príbram.eu

LSčV, a.s. ;„poskv tovatel“!

Doručovací adresa: 1. SčV as, Novohospodská 93, 26180 Příbram IX

telefon 318 622 631

e—mail: Info 'a 1 scv.cz

generální a technický ředitel: Ing., Bc, Robert Morávek, RsHom, MBA

tel.: 606 666 937

Ve věcech provozních a technických

Manažer technologického útvaru Ing. Petr Vašek

602 191 491

pvaseku'íu 1 scvg

Specialista technolog odpadních vod Lumír Mazánek

73 3 566199

lmazanck\"iř=1scv.cz

Manažer provozu Příbram Jiří Vajsar
602 542 917

jyaisaI-fgl scv.cz

Vedoucí laboratoře Ing. Jitka Bulinová

721 315 770

ibulinova'lj 1scv.cz
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Příloha č. 4:
, ,

Předávací protokol 0 gředám' /|gřevzetí VH maietku do sgrávv formou servisní smlouvv

Název předávaného maj etku: DČOV Zavržice, Bytíz _
Předávající osoba: Město Příbram

\ , ' Tyršova 108, PříbramBSČ 261 1_9
Přebírající osoba: 1.SčV, a.s.

Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10 _
Hlavní osoba odpovědná za Za předávajícího: Za přobírajícího:
koordinací předávání Ing. Dagmar Vlčková Petr Vašek, specialista
majetku _ technoIog

Předávané celky a objekty DČOV Zavržice, Bytíz ,_ J
1 * V 2

_ 1) Technická dokumentace a písemnosti: * _
datum a místo předal: převzal: \ poznámka:

, _Rředáníčpřevzetí (Č.j.ýapod)
— územní rozhodnutí, 25.8.2021 Vlčková Vašek Zavržice. SP
stavební povolení & č.j. MeUPb
kolaudační rozhodnutí * 68562/2019 ze

* k jednotlivým objektům dne 8.7.2019

kolaudační

souhlas: nebyl

vydán*
BM: SP
č.j. MeUPb

\ 96636/2018 ze
dne 24.10.2018
kolaudační
souhlas: nebyl

. Vydán
) - povolení k vypouštění 25.8.2021 Vlčková

:
Vašek dtto

odpadních vod ,
— další rozhodnutí orgánů Nebyla vydána
státní správy . , _
— provozní řád ČOV 25.8.2021 \ Vlčková Vašek .
Jrovozm' deníky ČOV 25.8.2_021 Vlčková Vašek

-návody k obsluze (DČOV, 25.8.2021 Vlčková Vašek
řídící jednotka, čerpací
stanice) _ , ,
Revizní zpráva \ Není
— elektro zařízení předmětem

předání,
elektroinstalacc

\ _ jc vlastníků

napojených
L obj ektů



„„

- Seznam probíhajících 25.8.2021 Vlčková Vašek 2 roky
záruk *_** ___
- veškeré Výsledky analýz Dosud nebyly

odpadní vody. odebírány

* , i
' '

vzorky
- rizika BOZP Nejsou \

_ _ rggována _
—seznam vlastníků 25.8.2021 Vlčková Vašek ?

* napojených nemovitostí a \

. kontaktní chqjg _ |

\ 2) Fyzickápřg'ímka objektů — < dlc seznamu ředájaÉho VII majetku ,
datum a místo předal: převzal: poznámka:

_ , _ ředáníf řcv_zetí , _ ,
DČOV Zavržicc, Bytíz 25.8,202L _ Vlčková Vašek _ __
Informace o stavu majetku: Všechny DČOVjsou nově vybudované a byly uvedeny do

provozu výrobcem. Stavba DČOV byla provedena v odlišném rozsahu oproti stavebnímu

povoleni. _ , V V V

_ šalKo—ntrolnípdgč stavů měřidel a zásob provozních hmot a chemikálií _
datum, čas a Í stav měřidla/ odečet poznámka:

*
_ Vysto odečtu zásoba ] Erovedl: ' (č. měřidla)

i -odečet stavů elektrggněrů Není předmětem předání
-odečet stavů zásob

provozních chemikálií a

jiných provozních hmot

(např. LTO, kaly, odpady

_appd) _ „=
_4) Přehlášení odběrů el. ener ie, ] ?nu. telefonugpqd; _

*

_ odhlásil: jmélgozařdatum přihlásil: jméno a datum
- nahlášení změny Není předmětem předání
odběratele el. energie _ _v

5) Závěr fyzického převzetí majetku.

Fyzická přejímka byla ukončena k 25.8.2021

Předávající řádně seznámil přebírajícího se stavem předávaného majetku a ani jedné ze stran

nejsou známy žádné okolnosti bránící předání a převzetí VH majetku do správy formou

servisní smlouvy.
V rámci předávacího řízení byly zjištěny následující nedostatky a byl dohodnut následující

způsob jejich odstranění:

Nedostatek: Způsob a termín odstranění: Odpovědná osoba:

Nebyly dosud uděleny údaje LSčV, vyžádá od společnosti 1. SčV, a.s

pro dálkový přístup. ASIO do 31.8.2021

Ncbylo vydáno kolaudační Město Příbram zajistí Město Příbram

rozhodnutí k DČOV dokumentaci skutečného

provedení a požádá o vydání
kolaudačního rozhodnutí. D0

3 1 .82021



_ „

Uvedené nedostatky br—áníylnebrání (nehodící se škrtne) převzetí VH majelku do správy
formou servisní smlouvy.
V případě zjištění nedostatků bránících převzetí majetku do provozování, nebude do doby
jejich odstranění maj ctck kVprovozování Eřevzat. „ _

6) Upřesňující podmínky převzetí a správy maj etku.
V rámci přebírání VH majetku se obě strany dohodly na následujících podmínkách správy
lnujetku formou servisní smlouvy: * _
1) Klíče od objektů byly předány & budou k dispozici u obsluhy DČOV.
2) Obsluhu DCOV bude zajišťovat 1. SčV. na základě uzavřené smlouvy.
3) Společnost 1. SčV bude provádět vybrané činnosti & úkony specifikované v uzavřené
servisní smlouvě. Ostatní práce bude zajišťovat společnost 1. SčV na základě písemné
objednávky vlastníka.
4) Evidenci & platby spotřeby el. energie budou zajišťovat vlastníci napojených nemovitostí.
5) Laboratorní služby bude zajišťovat 1.SčV, as. na záldadč uzavřené servisní smlouvy.
6) Revize vyhrazených technických zařízení (el. zařízení, apod) budou zajišťovat vlastníci
napojených nemovitostí.
7) Fakturaci služeb a smluvních poplatků dle smlouvy uzavřené mezi městem Příbram a

jednotlivými vlastníky napojených nemovitostí bude zajišťovat město Příbram.
8) O změnu stavby před dokončením & následnou kolaudaci požádá město Příbram.

V Příbrami Datum 25.8.2021

Za *“ředávajícího Za PřebíraJ'ícího:

Dagmar Vlčková
jméno! podpis,_ jméno, podpis,

6) Závěrečné potvrzení o převzetí majetku do provozování:

Výše uvedený majetek byl/ncbyl předán/převzat do provozování dle Smlouvy č. . .. a

to ke dni

v Příbrami 1 z 40- 2021 Datum...?922921

Odpovědný zástupce předávajícího: Odpovědný zástupce přebírajícího:

Mgr.Jan Konvalinka Ing. Bc, Robert Morávek, RSI lom,
starosta města Příbram generální a technický ředitel

*

__ __ -. Gmém podpis, razítko) ,*



_

'

___. C


