
KuPNĺ SMLoUVA
uŽavľená podle $ 4Ü9 a násl. zák. č" 513/91 $b. obchodního zákoníku a dalších

navazujĺcĺch předpisů

pľodávajĺcĺm:

mezi

Vodovody a kanalizace Paľdubice, a"s.
Teplého 2Ül4' 530 Ü2 Paľdubice
IČ: 60108s3 l, ĺtlČ; C7,ó0 l08ó3 1

oR Ks HK' oddil B' vloř.]ĺa 999
Zastoupenií lng. Michaienr Koiáěkem, předsedou představenstva

kupujĺcĺľn: ĺkálovélrradecká pľovoznĺ. a.s.
Vĺta Ne.iedlého 893, 50Ü 03 Hľądec Kľálové
lČ 274612l l' DIČ: CZ 21 4612I l
oR Ks HK, oddĺl B' vloŽka č.2383
Zastoupená Ing, Jakubsm }'Ianeien:. gencńlrríln řsditęlern

T.

Přcłlmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka vody z vodovodnĺłlo systénru Paľdubĺcę do přivaděče čeľpacl stanicť (ČS)
Kunědcká hora * vodojem (vDJ) Nový Hľadec Králové pifnou vodł:tl vyhovtljĺcĺ ČsN zsrl l l a oeiběĺatel sę
zavaełlje luto vodu oclebľat. V ľámci tét<l smlĺ:uvy se odbčľatsl zavaeujc předaĺ pitĺorr vĺldu ze zmínčnćho
přivaděče dodavatęli přĺ mimořádných událostech na jeho zařizęnich -- dále ,,nouzové zásobováni" jež je
upravtäo v odstavci IV'

IT.

Předánĺ voĺlyn měřcnĺ pľoteklćhĺl nrnożstvĺ a kontľĺl* spľáľnostĺ měřenĺ

Přcdání vody je uskutečněno pľůchodem vody přes přeđávacĺ mĺsto. Za předávacÍ nristo sę stanovĺ pľůtokomčĺ
na čerpací slanici Kilnětická hoľa, kteľý bude slouŽit jako ťakfurační měřiđlo' Přędávací nísta pľłr nouzové
zásobování jsou uvedena v ołlstavcĺ lV. Kontľola spľávnosti měřenĺ faktuľačrrĺho měřidla bude pľováĺlěna
pomocí výpočtu mnoŽství vody z měřenĺ vzestupu hladiny v jedné z komĺrr vołio.iemu" Nový Hľadec Knilovć při
uz.avřeném ĺldtoku z této komory * t2y. $tQupÍtcí zkouškou. Takto rjištěné přiteklé množstvĺ vcldy budł; Öpľaveno
o ztľáťy voĺiy tra přivaděči odbéľatele' Kclnhola spľávnosti mčřęnĺ bude prováděna đvakrát ľočně za přítr:mnosti
zástupců obou stľan, kteřĺ o výsledcĺch kontľoly lyhotovĺ zápis.
Př'ędávaná pitná voda musí v přeĺlávacím ľilĺstĺš splr1ovaĺ požadavky Čsn ĺ.ĺzl l l.
Dodavatel ľłzloží dtldávku požadovaného ĺlennĺho lĺnoŽstvĺ vody bčhem dne tak, aby předávánĺm vody nebyla
naľušena plynulost dodávky vođy v jeho vodovodnĺ sĺťi při jejínr stávajĺcím stavu'

ĺII.
Ccna a způsob tlihľady

1) Cena předalré pitné vody q'jadĺuje nezbyĹně nutné náklady a přiměřený zisk v souladu s podnrĺnkami
věgného usměľňovánĺ cęn, obě srĺluvnĺ stľany se dohodly na cęně v souladtl s kalkulacĺ vstrrprl ( viz.
přĺloha ) pro obđobĺ oĺĺ 1' l . 31 .|2. 201 0 a nĺže uvedených poĺlnrĺnck a ľ"působu výpočfu.

3) I]odavatęl bude učtovat měsíČně skutečně přeĺ}anou vodu podle kalkulace {viz. příloha) a vyslavovat daňový
ĺloklaĺĺ vsouladu sę zákonem č.588/1992 Sb. o DPH ve zněnĺ pozĺtějšich předpisri' Vyúčĺovánĺ ĺlĺlĺĺávky
vody přer:lané bude provedenĺl dle náslcdujícĺch podĺn{rrek a výpočtu;



Celkem
'č/m3

Odpočet dodaného množstvĺ se bude provádět k płr*[ednímu dil v měsíci ĺa faktuľačníiĺ měřidlę Čs Kunětĺcká
hoľa. P]atba bude pľoväclěna úhľadĺru faktury, Za pľodlenĺ s p1acenĺnr faktuľ bude pľĺ:ĺĺávající 1ičlovnt kupujĺcímu
riľĺlky z pľodlenĺ ve ýši a,l Yo z dluŽĺé částky za kaŽdý den pľodlenĺ. V přĺpadě' že pľođtenĺ v placeni ĺblitury
budo větší než 30 dnů zastaví pľodávajĺcĺ dodávku vody a obnovĺji až po zaplacení dluŽné částky.

IV"
Irĺouzové záľobovánĺ

Přj nĺruzovém zásobĺ:vání bude dodavatel VÁK Parĺlubice, a.s. odebĺrat zpřivaděče Čs Kunětická hora* VDJ
Nolý ľlľaĺlec Kĺálové vodu, kteľá bude dodáváĺa odbčĺateleľr KľáIovĺĺhľadecká provoznĺ, a's.
Předávaná piĺná voda musí v předávacírn místě splňoval ustanovęní ČsN lsĺ l l l * pĺtná voda a lruĺlę pľedávána
v těchto předávacích místech:

l' q Kunětická hoľa, proteklé množství bu<ie stanoveno kr.ali{ikovaným odhadem dl* výkanrĺ čerpaĺlla a
ĺloby chođu

2. Mčľná a přeĺlávací šachts Dřĺtčč, pľűĺokumčr

v.
Závěľečnć ustanoYení

'ľatĺl kupní smltruv* platĺ ot{ l.l. 2010 a je uzavĺľána na clobu neuľčiťotl.
0bě sťrany se zavaztljí, že v přĺpadě podstatných z-měn cen nákladü vstoupí společně do jednánĺ o nové cęně a tĺl
đo 3Ü dnťr po vyzváni někteľé ze stl'an' Dále se dohodly' že v připadě nEodebľání ĺa stulouvaného množstvĺ
vody od společnnsti Vodáľenská spolęčnosÍ Cbuđin'a's', kteľé se prĺlmíĺne ĺlo evýšenĺ eeny vody nakorpcné'
uhľadĺ obě sĺrany tęlrto cenový ľozdĺl v té výši, jakým se na tomto zľýšeĺi ceny podilely. Toto ujeĺlnĺnĺ_platí
ľovněž v přĺpadě snĺžení ceny odebľaném většího množstvĺ oproti dohodnutélnu.
Prodávajĺcĺ má pnivo uzavřít popř' onezit doĺlávku vody do vodojemu Hľadec Kĺálovć pĺl dobu nezbytnč
nulnouo kđy nľtnosĺ ĺrmezsnĺ popř. zastaveni ďodávky je vyvolána ł:epředvídatelnými prłvoznimi podmínkami -poľuchy a haváľie, omszerlĺ dĺ:ĺlávky el. eneľgie apođ. V tonrto případč zastavení ďodávky vody bude provedeno
okamžitě s následným oznámeníĺr kupujícĺnru.
V ostatnĺch případech snreŻení popř. zastavení dodávky vody oznámĺ pľcdávající kupqiÍcímu min' 3 đny
předem.
otrč stľany se zavazujĺ, że v max" možnć mĺlYę zohlęđnĺ při svénr jednánĺ a ľoz-}ođnvńní pteivozní potřeby dľuhć
stľany.

V Pardubicĺch dne 3"12. ŻÜÜ9 Y }'Iľaĺlci Kľálavé ý łln
20Ü9

Obě stľany se dohodiy:

objen vody předané na ľnk Ž0 l 0 buĺle ve výŠi
kalkulovaná cena

lena bcz DPH
DPH IO%

ĺ'č/n3
idč/m3

Kľálovéfu'adecká provoznl, a's.
Ing. Jakub llanzl
geneľálrrí ředitel
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Vodovody a kanalizace Paľdu$ice'f.s'
lng. Michal Koláček /
předseda představenstve

t .' i,:.
i{.

',/{.} {lY Ą lii''il'd:i l*i jiŕł ł.. ii

i&lŕqJĺ}&\',ĺ :!.ł.

'l'4- 53ł'} 02 ĺ'/\R1JLtl'lť 
'

l ĺĺ'l 3l ĺ'l!ĺ| {'Íí.{]]l"l{'(,ł}
i(, öriiiil ii, 'JĺÖžký 'ilr']


