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Dodatek č. 10 k Dohodě 
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících  

č. 13/DPS/FM/K/13 
uzavřené podle § 8, odst. (3) a (15) zákona č. 274/2001 Sb.   

 
 
 

I.  
Účastníci dohody  

1.  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem:  28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
zapsána:  v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347 
zastoupena: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem 
IČ: 45193665 DIČ: CZ45193665 
Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka         
 č.ú. 11000497402/3500 

     (dále jen SmVaK Ostrava a.s.) 

2.  Město Frýdlant nad Ostravicí    
se sídlem:  Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
zastoupené:  RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 
IČ: 00296651 DIČ: CZ00296651 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek 
 č.ú. 1322-781/0100 

     (dále jen Město nebo účastník dohody)  
        
 

 

Výše uvedení účastníci dohody se tímto dodatkem dohodli na následující změně v ustanovení bodu 3. 
článku VI. a bodu 2. článku VIII. této dohody:   

 
 

VI. 
Způsob určování množství odpadní vody převzaté  

Množství odpadní vody převzaté ze zařízení Města do zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. bude 
stanoveno: 

3. Technickým propočtem na základě množství vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo 
z vlastních zdrojů odběratelů s připočtením vod balastních  

u odběratelů napojených kanalizační přípojkou do zařízení Města, specifikovaného v článku V., odst. c) 
této dohody. Množství balastních vod bude stanoveno průměrnou hodnotou vypočtenou z měření. 
Měření bude prováděno 2x ročně za účasti obou stran dohody a výsledky budou podkladem pro 
stanovení množství balastních vod pro následující kalendářní rok. Účastníci dohody sjednávají pro 
kalendářní rok 2023 množství balastních vod pro účely stanovení množství odpadní vody převzaté na 
základě provedeného měření ve výši 15,43 m3.den-1, tzn. 5 632 m3.rok-1. Množství balastních vod pro 
účel stanovení množství odpadních vod pro následující období bude řešeno dodatkem k této dohodě. 
Návrh množství balastních vod na následující kalendářní rok sdělí SmVaK Ostrava a.s. Městu vždy do 
10.12. předchozího kalendářního roku. 

VIII. 
Cena a platební podmínky  

2. Účastníci dohody sjednávají pro kalendářní rok 2023 za odvádění převzatých odpadních vod 
provozovaným zařízením cenu ve výši 27,98 Kč/m3 odvedené odpadní vody (bez DPH).  
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků dohody, přičemž 
účastníci dohody se dohodli, že podle něj bude postupováno od 01.01.2023.  

Dodatek č. 10 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků dohody obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Ostatní ujednání dohody, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn. 

 

 

V Ostravě, dne: Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne:  

Za SmVaK Ostrava a.s.: Za Město Frýdlant nad Ostravicí: 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………                                ……………………………………….         
     Ing. Anatol Pšenička                                                      RNDr. Helena Pešatová 
         generální ředitel                                                                 starostka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


