
Dohoda o oprávněné osobě ze dne 09.06.2017
(dále jen "Dohoda")

uzavřená v souladu S příslušnými ustanoveními Zákona Č 274/2001 Sb , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, (dále jen "Zákon o vodovodech a kanalizacích"
nebo jen "Zákon"), (dále jen "Smlouva") mezi níže uvedenými Smluvnlml stranami:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a s ,Víta Nejedlého 893/6I Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898, vlastník vodovodu
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.S.,Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí. 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898, vlastník kanalizace
dále společně jen Vlastník, Za něhož jedná PROVOZOVATEL oprávněný na Základé smlouvy uzavřené s vlastníkem v souladu s ust. § 8, odst. 2 Zákona o vodovodech a
kanalizacích, k uzavření této Smlouvy dle § 8, odst. 6 téhož Zákona a k výkonu všech práv a povinností vlastníka ve vztahu k odběrateli:
PROVOZOVATEL:

Královéhradecká provozní, a.s.

se sídlem: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27461211 Plátce DPH - DIČ: 0227461211
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném:
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

Zastoupený (jméno): Lenka Sykáčková
funkce: referent zákaznického centra

(dále jen "Provozovatel")

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy:
Tel: 841 111 213 Mobil: 601 273 273
E-mail: info@khp.cz Web: www.khp.cz
Číslo účtu Provozovatele: 35-5744010247/0100
ID datové schránky: heQeugn
Adresa pro doručování: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3

oDeÉRATEı.:
Společenství vlastníků jednotek Bratři Štefanù 95/2, Hradec Králové

adresa: Ulice: BratřlŠtefanú Č p. 95
Cástobce: Sıezskê Předměstí (3.0.: 2
Obec: Hradec Králové PSČ: 50003
Stát: Česká republika
IC: 05923247
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:
Krajský soud v Hradci Králové, S 6862

Zastoupený (jméno): Ing. Tomsová Iveta
(funkce): zástupce Odběratele

(dále jen "Odběratel")

a

oPRÁvNĚNÁ osOBA:

Správa nemovitosti Hradec Králové, příspěvková organizace
adresa: Ulice: Kydlinovská Čp: 1521 Č o: 79 Část obce: Pražské Předměstí
Obec: Hradec Králové PSČ: 50002 Stát: Česká republika
[ČZ 64811069 Plátce DPH - DIČ: C264811069
Zastoupený (jméno): Bernhardová Jaroslava, lng.- ředitelka
(funkce): zástupce oprávněné osoby

(dále jen "Oprávněné osoba")

Kontaktní údaje Oprávněné osoby pro doručování
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ulice: Kydlinovská Čp.:
Část obce: Pražské Předměstí Obec:
Dodací pošta: 50002 Hradec Králové 2
Tel.: 495 774 111 MObiII

E-Maii: info@snhk.cz

Čo.:
Stát:

1521
Hradec Králové

79
Česká republika

603 220 812 (Renata Štuıpøvá - vedouci
stř.správy městských a soukromých
domů)

ID datové schránky:

I. Předmět Dohody

1 Oprávněné osoba tímto prohlašuje, Že se seznámila se Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 20112999 / 1 (dále jen „Smlouva“) a přistupuje k ní.

Účastníci Dohody tímto sjednávají, že Osobou oprávněnou k přijetí jakéhokoliv plnění a k výkonu veškerých práv náležejících dle Smlouvy Odběrateli a současně
Zavázanou plnit veškeré povinnosti Odběratele dle Smlouvy Odběratele je Oprávněná osoba. Tam, kde Z povahy věci vyplývá, že jednání nebo povinnost mohou být
uskutečněny nebo splněny výlučně Odběratelem, je však povinen takové jednání učinit nebo Závazek splnit sám Odběratel.

3. Identifikace odběrného místa (připojené stavby nebo pozemku)
Evidenční Číslo OM: 200029384
Adresa Odběrného místa: Ulice: Bratří Štefanù

Část obce: Slezské Předměstí
Plnění poskytnuto ode dne: 01.06.2017
Čísla /stavy měřidel:

2098468 / 1886 M3

Upřesnění: Bytový dům
Č.p.:
Obec:

95
Hradec Králové

Odběratel a Oprávněné osoba shodně prohlašují, že výše uvedené stavy vodoměrů odpovídají skutečnosti a od tohoto stavu vodoměrů bude vodné a stočné
vyúčtováváno Oprávněné osobě.
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Odbëratel

Účastníci Dohody Se dohodli, že vodné a stočné hradí Oprávněná osoba Provozovateli formou pravidelných zálohových plateb dle rozpisu Záloh a na základě
konečného vyúčtování vodného a stočného a/nebo formou pravidelných plateb dle skutečné spotřeby na Základě vystavené faktury, následovné:
Sjednaná výse Zálohových plateb: Cetnost Záloh:
Splatnost zálohových plateb je stanovena v rozpisu záloh.

Způsob platby Zálohových plateb vodného a stočného: Bezhotovostně

Četnost odečtů a konečného vyúčtování: rok

Splatnost faktury vodného a stočného je 17 dní od data vystavení faktury.
Provozovatel odešle fakturu odběratell neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů od vystavení.

Způsob platby faktur vodného a stočného: Bezhotovostně

Odbèratel souhlasí s vystavováním a používáním daňových dokladů (faktur) v el. podobě na adresu: ínfo@snhk.cz

Přeplatek konečného vyúčtování vodného a Stočného bude vrácen na účet Oprávněné osoby č. 27-315020217/0100

Přeplatek konečného vyúčtování vodného a stočného za předcházející zúčtovací období bude pro platební styk přes SIPO v max. výší 1. Zálohové platby použít
na úhradu Záloh vodného a Stočného v dalším Zúčtovacim období,

V případě, že Oprávnëná osoba neuhradí v souladu s touto Dohodou platby vodného a stočného řádně a včas, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení vodného a
stočného též po Odbërateli a Odběratel je povinen Provozovateli vodné a Stočné uhradit v souladu s článkem Il. Smlouvy.
Účastníci 'této Dohody sjednávají, že po dobu platností této Dohody, musí být jakákoliv Změna Smlouvy písemně odsouhlasena všemi účastníky této Dohody.
Kterýkoliv Z účastníků této Dohody je oprávněn tuto Dohodu vypovédět písemnou výpovědí bez výpovědní doby doručenou dalším dvěma účastníkům, přičemž výpovéd
Dohody nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení ostatnim účastníkům této Dohody.
Oprávnëná osoba dává podpisem této Dohody Provozovateli jakožto správci výslovný souhlas se shromažďovánim, zpracováním a využíváním svých osobních údajù,
které poskytla výše v této Dohodě. Tyto údaje mohou být Provozovatelem zpřístupněny třetím subjektům, a to společnostem ze skupiny VEOLIA ENVIRONNEMENT Za
účelem Zajištění technické a administrativní podpory pro plnění této Dohody a Smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s Provozovatelem zejména pro Zajištění
plnění práv a povinností vyplývající Ze Smlouvy a dále zpracovateíům. s nimiž Provozovatel uzavřel smlouvu o Zpracování osobních údajů. Oprávnéná osoba má právo
tento Souhlas se Zpracováním údajů kdykoli odvolat písemnou formou na adrese Provozovatele pro doručování Souhlas dle tohoto odstavce je poskytován na dobu
trvání této Dohody a tři roky po jejím ukončení.

II. Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech po jednom pro každého účastníka této Dohody.

Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a ukončovat jen písemnými právnímíjednáními.

Tato Dohoda nabývá účinnosti podpisem posledního účastníka.

Účastníci této Dohody výslovně potvrzují, že základní podmínky této Dohody jsou výsledkem jednání účastníků a každý Z nich měl příležitost ovlivnit obsah podmínek
této Dohody.

HW“ ,_....É.r.čˇljfÍlfíl
Provozovatel :
zastoupený (jméno): Lenka Sykáčková
funkce: referent zákaznického centra
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