Dohoda o úhradě nákladů
PROVOZOVATEL:
Obec Staré Ždánice, sídlem Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice, IČ: 00274321,
zastoupen starostou obce ing. Martinem Korunkou
Tel. : 466 510 570
e-mail : podatelna @starezdanice.cz
Bankovní spojení: 224182130/0300
(dále jen „Provozovatel“)

ODBĚRATEL:
Název firmy /Jméno a příjmení/Titul:
Sídlo/místo podnikání/trvalý pobyt:
Ulice:
Obec:
IČ/datum narození:
DIČ:
Tel :
Bankovní spojení :

e-mail :

(dále jen „Odběratel“)

Spoluvlastnictví
V případě spoluvlastnictví pozemku nebo stavby jedná Odběratel na základě plné moci v zastoupení
ostatních podílových spoluvlastníků s většinou podílů na odběrném místě. Tato plná moc je přílohou
této Dohody.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označovány též jako „Smluvní strany“, samostatně
pak každý též jako „Smluvní strana“.
Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla nebo trvalého pobytu ):
Název firmy /Jméno a příjmení/Titul:
Sídlo/místo podnikání/trvalý pobyt:
Ulice:
Obec:
Telefon:
Mobil:

I.

Předmět dohody

1. Obec Staré Ždánice je vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
v katastrálním území Staré Ždánice. Součástí kanalizace je šachta tlakové kanalizace včetně čerpadla
na p.p.č. ,k.ú. Staré Žďánice (dále „šachta tlakové kanalizace“), která je napojena na elektrickou energii
Odběratele.
2. Předmětem této dohody je úhrada nákladů na elektrickou energii, která byla spotřebována
provozem šachty tlakové kanalizace Odběrateli. Úhradu bude hradit Provozovatel Odběrateli dle
podmínek této dohody.
3. Smluvní strany se dohodly, že množství spotřebované elektrické energie a její cena budou zjišťovány
z cenových předpisů a z množství vypuštěných odpadních vod, na které odkazuje výše uvedená
Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod. Vzorec výpočtu výše úhrady tvoří přílohu této dohody.
4. Počet trvale připojených osob pro odvádění odpadních vod bude zjišťován z výše uvedené Smlouvy
o odváděné a čištění odpadních vod.
II. Způsob úhrady
1. Smluvní strany se dohodly, že úhradu hradí Provozovatel Odběrateli do 60 dnů po skončení
zúčtovacího období. Zúčtovací období končí k 31.12.
2. Platební podmínky
Provozovatel provede úhradu:
☐

v hotovosti

☐

bezhotovostním převodem

Bankovní spojení Odběratele:
Bankovní spojení Provozovatele:

224182130/0300

V případě úhrady v hotovosti bude úhrada vyplacena na adrese Obecního úřadu ve Starých Ždánicích,
Staré Ždánice 11, v úředních hodinách.

III. Doba platnosti a ukončení Dohody
1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
2. Tato Dohoda bude automaticky ukončena v případě, že bude ukončena příslušná Smlouva o
odvádění a čištění odpadních vod.
3. Tato Dohoda může být jednostranně písemně vypovězena Odběratelem ke konci kalendářního
čtvrtletí s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
4. Tato Dohoda může být jednostranně ukončena Provozovatelem a to pouze v případě, kdy Odběratel
přestane být poskytovatelem elektrické energie pro provoz čerpací šachty tlakové kanalizace.
Ukončení bude k datu ukončení poskytování elektrické energie.

IV. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
2. Smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce Staré Žďánice č.

V Starých Ždánicích dne ____________

__________________________

__________________________

Obec Staré Ždánice
Provozovatel

Odběratel

…

