
V , §MLOUVA ,
O PREUCTOVAVANI VODY

Niie uvedeného dne, mésice a roku

1)

2)

Stf'ednl’ prfimyslové §kola Txv‘ebl’é'
se sidlem: Manielfi Curieoch 734, 674 01 Tfebié
16:: 66610702
DIC: - CZ66610702
zapsané v siti §kol MSMT 6.j. 28429/98—21
jednajici:

(déle téi jen ,,pi"enechévajici“)
na strané jedne’

a

PKS stavby a.s.
Se sidlem: Brnénské 126/38, 591 01 Zd’ér nad Sézavou
1630: 46980059
DIC. CZ46980059
zapsané: v OR vedeném KS v Brné, V oddilu B, vloika 930
jednajici:

"

(déle téi jen ,,p1"ejimajici“)
na strané druhe’

uzavreli tuto smlouvu
podle ust. § 1746 a nasl. zakona0. 89/2012 Sb., obcansky zakon1k,v platném znéni.

('31. I
Pf'edmét smlouvy

Pfenechévajici umoini pfejimajicimu odbér vody z podyuiného vodoméru 6. 89172329
umisténého V prostoru staveniété na ul. Manielfi Curieoch v Tfebiéi.

Pfejl’majici se zavazuje zaplatit pfenechévajicimu za odbér vody cenu sjednanou touto
smlouvou.

(“31.11
Méf'eni dodévky vody

Mnoistvi pfenechané vody se zjiét’uje zésadné odeétem podruiného vodoméru, ktery
uréuje mnoistvi spotfebované vody pro pfejimajiciho. Udaj takto zjiétény je pak
rozhodujici pro fakturaci a kontrolu mnoistvi pfenechané vody. Pfejimajici je také
povinen zajistit prenechavajicimu pristup k mereni, a to za ucelem provedeni kontrolnich
odectfi.
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Vodomér je ve vlastnictvi pfenechévajiciho ten je povinen zaji§t’ovat rovnei jeho fidribu a
pravidelné ovéfovéni 6i pfipadnou Vyménu. 7
Dojde-li z jakéhokoliv dfivodu k poruée podruiného vodoméru uvedeného V odst. 2.
tohoto élénku, vyhodnocuje se mnoistvi pfenechane’ vody néhradnim zpfisobem a to tak,
fie mnoistvi pfenechané vody je rovno prfimérne’ hodnoté pfedpoklédaného denniho
mnoistvi odebrané vody do odbérného mista.

(“31. III
Cena vody, zpfisob fihrady plateb za pf‘enechéni

Smluvnimi stranami bylo dohodnuto, 2e cena za pfenechanou vodu dle te'to smlouvy
vychézi z ceny vody nakupované pfenechévajicirn v daném obdobi.
Pro rok 2017 jsou sjednény tyto jednotkové ceny:
Spotfebované voda 88,3 Ké/m3

. Cena za pfenechanou vodu bude pfefiétovévéna pfenechévajicim pfejimajicimu na
zékladé dafiove’ho dokladu étvrtletné, pfiéemi jako den uskuteénéni zdanitelného plnéni
se sjednévaji posledni den vkalendéfnim étvrtleti, a to ma zékladé odeétu méficich
zafizeni dle 61.11. odst.1 provedeného kposlednimu dni pfedchézejiciho kalendéfniho
mésice (den uskuteénénl' zdanitelného plnéni) a jednotkové ceny dle odst. 1 tohoto
élénku.

. Pfejimajici uhradi néklady spojené s opravou pfi prokézénl' svévolne’ho poékozeni méfiée,
a taktéi pfi poru§eni montéinich plomb méfiée ze strany odbératele. Smluvni pokuta pfi
poru§eni montéinich plomb éini 5 000 K6.
Dafiovy doklad (faktura) na pfenechané energie je splatn}? do 15 dnfi ode dne jeho
doruéeni pfejimajicimu. Pfipadne-li tento den na den pracovniho volna nebo na den
pracovniho klidu éi na den stétniho svétku, posunuje se splatnost na nejbli2§i nésledujici
pracovni den.

Sjednané cena dle odstavce 1 tohoto élénku je stanovena bez DPH; pfi fakturaci se
k takto vypoétene’ cené pfipoéte DPH, a to ve vy§i stanovené obecné zévaznym prévnim
pfedpisem platnym ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Cena za pfenechanou vodu se povaiuje za uhrazenou dnem, kdy je pfislu§né ééstka
pfipséna na bankovni fiéet pfenechévajiciho uvedeny na dafiovém dokladu (faktufe)
vystaveném pfenechévajicim. V pfipadé zmény bankovniho spojeni je rozhodujici éislo
fiétu uvedené 'na dafiovém dokladu s tim, 2e mé pfenechévajici povinnost zménu
bankovniho spoj eni pfejimajicimu je§té bezodkladné pisemné oznémit.
Dostane-li se pfejimajici do prodleni s lihradou faktury zavazuje se zaplatit
pfenechévajicimu za kaidy den prodleni firok z prodleni ve v51§i 0,05 % z dluine’ ééstky
za kaid}? zapoéaty den prodleni.
V pfipadé, 2e je pfenechévajici plétcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnéni se
zavazuje, Ze povinnosti plynouci mu ze zékona é. 235/2004 8b., 0 dani zpfidané
hodnoty, v platném znéni (déle jen ,,zé.kon o DPH“), bude plnit fédné a véas. Zejména se
zavazuje, ie nebude fimyslné vystavovat pfejimajiciho riziku plnéni z titulu ruéeni za
nezaplacenou dafi dle § 109 zékona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvédéovat tomu, ie
pfejimajicimu by mohla ve vztahu ke zdanitelnym plnénim poskytnutjrm pfenechévajicim
na zékladé této smlouvy vzniknout ruéitelské povinnost ve smyslu ustanoveni § 109
zékona o DPH, vyhrazuje si pfejimajici prévo uhradit dafi z téchto zdanitelnych plnéni
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mistné pfisluénému sprévci dané pfenechévajiciho postupem podle § 109a zékona o
DPH. Pfenechévajicimu bude o tuto dafi sniiena fihrada. Aplikaci vyée uvedeného
postupu zaniké zévazek ve vyéi DPH uhrazené za pfenechévajiciho. Uplatnénim tohoto
postupu fihrady dané se pfejimajici zavazuje pfenechévajicimu fédné a véas oznémit, a to
nejpozdéj i do 14 dnfi 0d provedeni fihrady dané.

('21. IV
Doba trvéni a podminky ukonéeni smlouvy

Tato smlouva se uzaviré na dobu uréitou do 31.12.2018.
Tuto smlouvu lze ukonéit pfed uplynutim doby sj ednané v odstavci 1. tohoto élénku
pisemnou dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim nékteré ze smluvnich stran 0d této
smlouvy.

. Pfejimajici je oprévnén od této smlouvy odstoupit V pfipadé neplnéni smluvnich
povinnosti ze strany pfenechévajiciho nebo dojde-li ke zru§eni odbérného mista
pfenechévajiciho.

Pfenechévajici je oprévnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ie pfejimajici j e V
prodleni s plnénim platebm’ch povinnosti dle této smlouvy déle nei 30 kalendéfnich dnfi.

K odstoupeni od smlouvy dle odst. 3. nebo 4. tohoto élénku musi dojit doporuéenym
dopisem a je povaiovéno za doruéené jeho pfevzetim druhou smluvni stranou této
smlouvy, V pfipadé uloieni na po§té uplynutim filoini lhfity a v pfipadé nedoruéitelnosti
pétym dnem po odesléni doporuéeného dopisu na adresu druhe’ smluvni strany uvedenou
vtéto smlouvé nebo na jinou adresu oznémenou ji jako novou adresu pro doruéovéni.
Smluvni strany se dohodly, is V pfipadé odstoupeni od smlouvy nékterou ze smluvnich
s‘tran nezaniké tato smlouva od poéétku, nybri ke dni odstoupeni.

('31. V
Ostatni ujednfini

Obé smluvni strany jsou povinny navzéjem umoinit povéfenym pracovnikfim kdykoli
pfistup k méficimu zafizeni a. provedeni kontroly funkénosti.

Cl. VI

Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, fiéinnosti
pak nabyvé dnem 1.9.2017.

Pro pfipad, ie tato smlouva neni uzavfena za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzavfena, pokud ji pfenechévajici podepi§e s jakoukoli zménou éi
odchylkou, byt’ nepodstatnou, nebo s dodatkem, ledaie pfejimajici takovou zménu 6i
odchylku nebo dodatek nésledné schvéli.



. V otézkéch touto smlouvou vislovné neupravenich se prévni vztahy touto smlouvou
zaloiené éi v souvislosti s ni vznikajici fidi pfislu§n§rmi ustanovenimi zékona (‘3. 89/2012
Sb., obéansky zékonik, V platném znéni.

. Smluvni strany se dohodly na vylouéeni ustanoveni § 558 odst. 2) zékona 6. 89/2012 Sb.,
v platne'm znéni, tzn. v prévnim styku podnikatelfi vyluéuji pfihliieni k obchodnim
zvyklostem zachovévanym obecné, anebo v daném odvétvi. Obchodni zvyklost tak nemé
pfednost pfed ustanovenim zékona, jei nemé donucuj 1'ci fiéinky.

. Obé smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva Véetné véech jejich pfiloh, zmén a dodatkfi
bude uvefejnéna na Portéle pfispévkoch organizaci V souladu pravidly zfizovatele Kraje
Vysoéina.

Obé smluvni strany Vislovné souhlasi se zvefejnénim celého textu te’to smlouvy
v informaénim systému vefejné sprévy — Registru smluv

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, z nichi kaidé ze
smluvnich stran obdrii p0 jednom oboustranné podepsaném stejnopisu.

Smluvni strany prohla§uji, 2e smlouva pfedstavuje fiplnou dohodu o veékerYCh jejich
néleiitostech a neexistuji néleiitosti, které by smluvni strany neuj ednaly.

. Smluvni strany prohla§uji, ie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, zcela
rozuméji jejimu obsahu a s celim jejim obsahem souhlasi; déle prohla§uji, ie tato smlouva
vyjadfuje jejich svobodnou a Véinou villi a na dfikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Tfebiéi dne Ve Tfebiéi dne

Za pfenechévajiciho Za pfejimajiciho


