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VODAK Humpolec, S.r.o. 3 WE' 3 W Pražská 544, 396 30 Humpøıeø 
www.v0dakhu.CZ, teI.565 533 381, faX.565 533 307 

Dodatek č. 18 
ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a či 

odpadních vod ze dne 12.9. 1994 ve znčni pøzačjšiøh đøđnıků 
uzavřeného mezi smluvními stranami: 

m‹ FF (b‹5 ì\ 

l. Město P A C O V 
zastoupené: Lukášem Vlčkem DiS.- starostou 
IČO; 2 4 8 7 8 9 
sı'dIo: 

bank. spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen 

2. Firma : VODAK Humpolec, S. r. 0. 
zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem V Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 3223 dne 18. srpna 1993. 
zastoupená: ing. Květuší Kučírkovou 

- 4 9 ICO. O 5 0 5 4 1 

bankovní spojenı': 

V dodatku č.18 se upravuje výše citovaná Smlouva v: 

číslo účtu: 
(dále jen 

ČI. I. Předmět Smlouvy - nahrazuje se text 

Provozovatel se touto Smlouvou zavazuje za níže sjednaných podmínek zajišťovat ve prospěch 
objednatele a na Svůj náklad služby spojené Sprovozování veřejných vodovodů včetně souvisejících 
vodohospodářských zařízení, a to v rozsahu obvyklém, dále konkrétně Specífikovaném. Objednatel se 
zavazuje platit provozovateli včas a ve Správné výši touto Smlouvou sjednanou odměnu. 

Předmět smlouvflahrnuie zgjména.“ 
Servisní služby při provozu veřejných vodovodů v lokalitě Pacov, Velká Rovná, Malá Rovná, 
Roučkovice, Bedřichov, Zhoř, Hrádek u Pacova, Jetřichovec včetně provádění běžné údržby. 

dané sIužb_v jsou specifikovány v dodatku smlouıąv (příloha): 
- laboratomích rozborů dle požadavků orgánů Státní správy a dle příslušných obecně 

závazných odbomých předpisů (ČSN) 
- provádění technologické kontroly 
- vypracovávání návrhu ceny (cenové kalkulace) pro každý kalendářní rok 
- organizace a vybírání plateb za vodné a stočné (včetně Zálohových plateb a smluv S dodavateli a 

odběrateli) za majitele vodohospodářského majetku 
- placení vstupních medií, materiálů a služeb souvisejících S předmětem smlouvy 

Do předmětu smlouvy nenáležg 
- provádění oprav , rekonstrukcí , modemizace, dostavby, přestavby a jiných změn na 

svěřeném majetku, včetně nákladů s těmito změnami souvisejících 
- odstraňování poruch pohotovostní službou nezaviněných provozovatelem 
- práce a dodávky sjednané samostatnými dohodami nad rámec této smlouvy 
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Provozovatel tyto práce provede na žádost objednatele nad rámec této Sınlouvy, které budou 
hrazeny na základě vystavených daňových dokladů. 
Provozovatel se zavazuje provozovat Svěřený majetek v souladu S platnými obecně závaznými a 
odbomými právními předpisy a v souladu S rozhodnutími příslušných orgánů Státní Správy (zejména 
vodohospodářského orgánu), a to v rozsahu a kvalitě, jak to umožní technický Stav Svěřeného majetku 
(vodohospodářských zařízení objednatele). 
Provozovatel se zavazuje provozovat Svěřený majetek majetku (vodohospodářských Zařízení 
objednatele). takovým způsobem, aby byly zachovány a pokud možno Zlepšovány sledované 
kvalitativní parametry definované hygienickými předpisy a předpisy V oboru ochrany životního 
prostředí a Současně způsobem, aby byly minimalizovány výstupní ceny pro odběratele (uživatele) 
vodohospodářských Služeb. 

čl. II. Cena za plnění předmětu smlouvy -mění se část textu 

Cena za dohodnutou činnost činí 2.4l0.590,- Kč/rok + DPH na období od 1.1.2016 do 31. 12. 2016. 

rv 
čl. IV. Platnost a ucinnost, skončení smlouvy -nahrazuje se na původní text 

Smlouva se sjednává na dobu určitou S výpovědní lhůtou 12 měsíců k poslednímu dni kalendářního 
roku do 31.12.2022. Po uplynutí doby určité, v případě, že nájemní vztah neskončil dle níže 
specifikovaným skončením smlouvy, se na smlouvu pohlíží jako na smlouvu a vztah sjednaný na dobu 
určitou do 31. 12. 2032. 

Smluvní vztah podle této smlouvy může skončit pouze: 
- písemnou dohodou smluvních stran 
- pravomocným rozhodnutím soudu 
- vypořádáním příslušných závazků při zániku a likvidaci smluvní strany 
- výpovědí jedné ze smluvních stran při závažném a opakovaném neplnění smluvních 

závazků s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou. 

V případě podání výpovědi se výpovědní lhůta počítá počínaje prvým dnem kalendářního měsíce 
bezprostředně následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Pro 
smluvní vztah ve výpovědní lhůtě zůstávají ujednání této smlouvy v platnosti, S vyjímkou 
ujednání o výši ceny. Cena se v takovém případě stanovuje, není-li ujednáno jinak, podle 
následujících pravidel: 
- za základ ceny se považuje poslední právoplatně sjednaná cena platná v den doručení 

výpovědi druhé smluvní stran 
- základ ceny se upraví úměmě v závislosti na objektivních změnách (na w°ıli nezávislých 

cenových podmínek, a to na změnách jak všeobecných (inflace) , taki na změnách 
dotýkajících se pouze určité Služby nebo zboží (např. změna vstupních medííapod.) 

Provozovatel provede lx za rok vyúčtování skutečných nákladů za elektrickou energii a platby poplatků 
za odběr podzemní vody. V příloze č.l je položka Poplatky předmětem ročního zúčtování dle skutečnosti. 
Provozovatel VODAK Humpolec,s.r.o. platí zálohu ČR dle zákona o vodách za odběr podzemních vod 
ve výši schváleného povolení. Při vyrovnání se státní institucí náleží vratka za poplatky provozovateli. 
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Provozovatel Se zavazuje vybírat pro objednatele Vodné a stočné od jednotlivých odběratelů vodya 
producentů odpad. vod. Získaná finanční částka Se odevzdá na účet objednatele. Objednatel uhradí 
provozovateli vynaložené náklady na provoz, tj. provozovatelkou Smlouvu, provedené opravy, nákup 
vody dodané. 

Finanční částka vodného 2016: Pacov 

Roučkovice 

Velká Rovná 

Malá Rovná 

Zhoř 

Bedřichov 

Hrádek u Pacova 

.Ietřichovec 

Finanční částka stočného od 2016: Pacov 

Roučkovice 

Velká Rovná 

Zhoř 

Bedřichov 

Jetříchovec 

Finanční částka vodného vody předávané 2016: 
Velká Chyška 

Salačova Lhota 

Nová Ves u Pacova 

Zhořec 

Ostatní články Smlouvy zůstávají nezmčněny. 
Dodatek č. 18 nabývá účinnosti dne 1. 1.2016 . 

Součástí dodatku č. 18 je příloha č.1 k dodatku č. 18. 
Dodatek č.18 a příloha č.1 k dodatku č.l8jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, každá Smluvní Strana 
obdrží l vyhotovení. 

30,44 Kč/m3 

30,44 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 

24,35 Kč/m3 

24,35 Kč/m3 

+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 
+DPH= 

35,00 Kč/m3 

35,00 Kč/m3 

31,00 Kč/m3 

31,00 Kč/m3 

31,00 Kč/m3 

31,00 Kč/m3 

31,00 Kč/m3 

31,00 Kč/m3 

28,00 Kč/m3 

28,00 Kč/m3 

6,96 Kč/m3 + DPH = 8,00 Kč/m3 

6,96 Kč/m3 + DPH = 8,00 Kč/m3 

6,96 Kč/m3 + DPH = 8,00 Kč/m3 

6,96 Kč/m3 + DPH = 8,00 Kč/m3 

26,96 Kč/ın3 + DPH = 31,00 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 + DPH = 31,00 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 + DPH = 31,00 Kč/m3 

26,96 Kč/m3 + DPH = 31,00 Kč/m3 

V Pacově dne ' Ť/ÍŤ V Humpolci dne 7.12.2015 
Za objednatele: 

MĚSTO PA C2OV 

Za provozovatele: 
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.-'říloha č.1 k dodatku č.18 
Činnosti k provozování vodovodů a souvisejících vodohospodářských zaří ení:

1

z 

Vzorky laboratoř 
Zpracování plánu kontroly kvality,odběr a svoz vzorků,evidence, zajištění pravidelných rozborů 
pitné vody,zák.povinnost zpracování výsledků 121 168 Kč

2 Provoz vodohospodářských zařízení 
2 x ročně sečení trávy a odstranění porostů ZOCHP vodohospodářských zařízení (včetně 
shrabíní listí na podzim a odvozu trávy, porostu a listí Z OCHP ),kontrola hospodaření v OCHP, 
pokud bude potřeba další sečení v průběhu vegetace výška porostu cca15cm, bude provedeno 
nad rámec smluveně finanční částky a fakturováno dle nákladů 
v zimním období zajištění zpřístupnění objektů-odhrnování sněhu 
2 x ročně (dále dle potřeby) čištění a dezinfekce prameníšť, studni, 
1 x ročně kontrola studni -zakrytí a utěsnění (ochrana před Znečíštěním),vnějšího pláště studny 
2 x ročně (dále dle potřeby) čištění a dezinfekce vodojemů ,1x ročně (dále dle potřeby)praní drtí 
v odkyselovacích stanicích včetně doplnění dle provozního řádu 
2 x ročně denní a noční revize vod.řadů, odposlech a uzavírání sekčnich šoupat 
1 x měsíčně odečty vodoměrů dodávky vody, kontrola chodu čerpadel, kontrola poklopů, vizuální 
kontrola vody ve studni, v obdobi přívalových srážek a jarních rozpouští sněhu častější kontroly a 
jednorázová dezinfekce. Kontrola hydroforek, tlakových stanic. Zajištění dodávky vody externím 
odběratelům(voda předaná) 
provádění odečtů vodoměrů - měsíčně u velkoodběrů a dalších stanovených odběratelů, roční u 
maloodběratelů,domácností a ostatnich 
manipulace s uzávěry na vodovodních přípojkách - při neoprávněném odběru vody, při zřizování, 
zrušení, rekonstrukcích a opravách přípojek, uzavírání a obnova dodávky vody neplatíčům 
měsíčně kontrola funkčnosti odkyselovacího filtru, kontrola náplně odkyselovací filtru a její 

doplnění při úbytku. V období přívalových srážek a jarních rozpouští sněhu častější kontroly. Při 
zhoršení kvality vody, odstavení a následné zprovoznění (přepojení dodávky vody, vyprání filtru a 
Zprovoznění po kontrole vzorku vyhovující kvality). 
odkalování a odvzdušňování potrubí-pro zvýšení tlaku v trubních rozvodech, vypouštění vody na 
koncových větvích vodovodů, kontrola automatických vzdušníků (cca 3 x ročně) 
kontrola vodovodních řadů přívodních a zásobovacích, uzavírání sekčnich šoupat, strategická 
šoupata se ošetřují před zimním období, kontrola funkčností hydrantů a odkalování, doplnění 
tlaku v tlakových nádobách (cca 2× ročně) 
1x měsíčně odvzdušňování řadů v problémových místech 
součinnost při výstavbách nových vodovodů - uzavírání a pouštění vody 
zajištění pohotovostní služby + provoz vodárenského díspečinku 
Ikontrola a revize tlakových nádob 
zpracovávání výkazů o vodovodech pro Český statistický úřad 
účast na kontrolách Povodí, ČTŽP, KHS 
další nahodílé činnosti-nespecífikované 

zprovoznění hydroforek a tlakových stanic pñ výpadku proudu 
podávání stanovisek a vyjádření v otázce odběru vody, vedení sítě, umožnění připojení na 

vodovod 
reakce na podněty města a zákazníků 
Zajištění provozních rozborů vody-při přívalových deštích, tání sněhu 
technická pomoc provozovatele 394 073 Kč

3 Elektroúdržba 
Zpracování plánu a Zajištění pravidelné revize a údržby elektro 
údržba a drobné opravy stavební a technologické elektroinstalace, měření a regulace, 
vodárenského díspečinku , hromosvodů 
2× ročně (dále dle potřeby) celková kontrola a dotažení spojů, měření izolačních stavů, 
konzervace a jiné . 

Revize elektro Z stavební a technologická elektroinstalace 1 x za 3 roky Ž 

hromosvody 1 x za 5 roků 
46 032 Kčl



Elektrická energie - vyrovnání dle skutečného odběru 
Éjednávání limitů, sazeb a odběr elektrické energie 
výběr vhodného dodavatele a sazby el energie, měsíční sledování a vyhodnocování 
energetické náročnosti, kontrola sazbových spínačů

O 
ˇŠDÍ 

Cejchování vodoměrù ,fakturace 
zajištění evidence a výměny vodoměrů, kontrolu jejich správnosti a zajištění jejich oprav a 
cejchování 
Zajištění přezkoušení vodoměru na základě písemné žádosti odběratele 
sjednávání a uzavírání písemných smluv o dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních 
vod S jednotlivými odběrateli jménem objednatele 
určení množství odebrané vody bez měření dle směrných čísel 
zpracování podkladů kfakturací vodného, stočného, vyhotovení daňového dokladu jménem 
objednatele 
zpracovávat podklady pro výpočet úplat za vypouštění odpadních vod 
zajištění výběru a evidence plateb (zálohové platby,platby Za vystavené faktury) 
řešení reklamací dodávky pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod 
vymáhání dluhů na vodném a stočném formou výzev a urgencí dlužníkům s následným předáním 
veškeré dokumentace nezbytné k řádnému a účinnému vymáhání pohledávek ze strany 
objednatele 333 766 Kč 

Poplatky - vyrovnání dle skutečností 
Zpracování a předkládání žádostí O Změny vodohospodářskému orgánu ve vodohospodářských 
rozhodnutích (povolení k odběru podzemních vod) 
zajištění platební povinnosti, ročního vyrovnání dle skutečnosti a zpracování- Poplatkové přiznání 
pro výpočet vyrovnání poplatků za odebrané množství podzemní vody 590 000 Kč 

Provozování GIS 
vedení GIS (Grafický Informační Systém) 50 547 Kč 

Celkem 2 410 590 Kč 

x\ı› 
375 000 Kč Š“6


