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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A KONTROLE
SYSTÉMU VÝVOZU ODPADNÍCH VOD
NA ÚZEMÍ MO PLZEŇ 10 - LHOTA

SMLUVNÍ STRANY
1. statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň,
zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, ředitelem Technického úřadu MMP,
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. č.ú. 1120311/0100
dále jen Město

2. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
se sídlem Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,
IČO: 25205625,
DIČ: CZ25205625,
zastoupená: Ing. Miloslavem Vostrým, generálním ředitelem,
bankovní spojení: KB Plzeň-město, č.ú. 6503-311/0100
dále jen Vodárna

I.
Úvodní ustanovení
1. Vodárna provozuje od 1. 1. 2017 registrační a objednávkový systém pro zajištění a kontrolu systému
vývozu odpadních vod na území městského obvodu Plzeň 10 – Lhota (dále jen „Systém vývozu“).
V Systému vývozu jsou uvedeni jednotliví objednatelé včetně jejich bydliště (sídla), kontaktu, adresy
vývozu, termínu vývozu, druhu svážené odpadní vody a jejího předpokládaného objemu.
2. Vodárna zprostředkovává s použitím Systému vývozu uzavření smluv o přepravě a odběru odpadních
vod (dále jen „Svoz“) na základě registračních formulářů s podmínkami registrace a pravidel vývozu
(dále jen „Registrace“) mezi přepravci odpadních vod (dále jen „Přepravce“ nebo „Přepravci“) a
jednotlivými vlastníky a nájemci nemovitých věcí na území městského obvodu Plzeň 10 – Lhota (dále
jen „Objednatelé“).
3. Město uzavřelo, případně ještě uzavře, s Přepravci Dohody o částečné úhradě ceny se závazkem, že za
každého vlastníka a nájemce nemovité věci nacházející se na území městského obvodu Plzeň 10 –
Lhota, kterému Přepravce provede Svoz dle stanovených podmínek, uhradí Město Přepravci část ceny
za Svoz (dále jen „Dohoda o částečné úhradě ceny“).
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Vodárny k zajištění činností souvisejících se Systémem vývozu,
které zahrnují zejména:
- spravovat, provozovat a aktualizovat Systém vývozu,
- zprostředkovávat Registraci Přepravců a Objednatelů v Systému vývozu,
- zprostředkovávat s použitím Systému vývozu uzavření smlouvy o Svozu mezi Přepravci a
Objednateli,
- kontrolovat jednotlivé Svozy z hlediska oprávněnosti čerpání částečné úhrady od Města, a to na
základě dokladů předložených Vodárně ze strany Přepravců ve smyslu čl. IV. Dohody o částečné
úhradě ceny,

-

-

kontrolovat Přepravcem požadovanou výši částečné úhrady od Města, a to zejména na základě
Městem předaného rozpisu daňových dokladů obdržených od Přepravců a dokladů předložených
Vodárně ze strany Přepravců ve smyslu čl. IV. Dohody o částečné úhradě ceny,
kontrolovat dodržování smluvních podmínek stanovených Dohodou o částečné úhradě
ceny jednotlivými Přepravci, v případě shledání porušení některé povinnosti Přepravce jej písemně
upozornit na porušení povinnosti s výzvou ke sjednání nápravy a v případě vzniku nároku Města na
úhradu smluvní pokuty nebo na odstoupení od Dohody o částečné úhradě ceny písemně informovat
Město o jeho nároku.

2. Za činnosti uvedené v předchozím odstavci se Město zavazuje uhradit Vodárně odměnu ve výši
specifikované v čl. III.
III.
Výše odměny
1. Město se zavazuje uhradit Vodárně odměnu ve výši 200,- Kč bez DPH za každý Přepravcem
uskutečněný Svoz, u kterého vznikne závazek Města k částečné úhradě ceny podle čl. III odst. 1
Dohody o částečné úhradě ceny. K odměně bude připočtena DPH v aktuální výši.
2. Smluvní strany se dohodly, že Město bude hradit odměnu vždy měsíčně pozadu na základě faktury,
kterou Vodárna vystaví Městu a ve které bude uveden počet Svozů od všech Přepravců. Faktura bude
splatná do 14 dnů od jejího doručení Městu.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017 s možností výpovědi smlouvy ze strany Města
bez uvedení důvodu, a to s výpovědní lhůtou 7 dní od data doručení písemné výpovědi Vodárně.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
3. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným nebo bude-li
některé ustanovení této smlouvy pokládáno soudem za neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná, leda by bylo neplatné ustanovení obsahující ujednání o
podstatné náležitosti smlouvy.
4. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou,
je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva náleží každé smluvní straně.
6. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze
stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

datum:

datum:

…………………………………

…………………………………….

statutární město Plzeň
Ing. Jiří Kozohorský, MBA
ředitel Technického úřadu MMP

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel
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