Smlouva o zaiištění provozu vodohospodářské infrastruktury
obce zadní Třebaň
čt.

r

úvod

Obec Zadní Třebaň je vlastníkem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Za
účelemřádného a odborného provozu části těchto zaYízeníse nížeuvedené smluvní
strany dohodly na uzavření této smlouvy,

Čl.

Vlastník:
se sídlem:
IČ:
zastoupené:
bankovní spojení:

2,1,,

fdále jen vlastník),

Provozovatel:
zapsané:

2,2,

sídlem:
Ič:
zastoupená:
se

(dále jen provozovatel).

Z

Smluvní strany

Obec Zadní Třebaň
Na Návsi 6,267 29 Zadní Třebaň
0O2340ZB,
Markétou Simanovou, starostkou obce,
Komerčníbanka, a.s., č. účtu:115-1202430257 /0100,

Dolnoberounské vodárenské družstvo,
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl Dr, vložka 8866,
Na Bořích 1077 ,252 30 Řevnice,
09858326,
Ing. Davidem Kodymem, zastupující předsedu družstva,
čt. S útet smlouvy

ÚČelem tohoto smluvního vztahu je zajištění odborného provozování části
vodohospodářských zaYízenívlastníka za účelemzásobování pitnou vodou a
odvádění a čištěnívod odpadních, a to dle platných právních předpisů, rozhodnutí
správních orgánŮ a provozních řádů, ježbyly provozovateli vlastníkem předány.
Zatímto ÚČelem svěřuje vlastník svůj majetek (dále jen svěřený majetek) do správy
ÚdrŽby provozovateli, Náplň této správy včetně povinností s ní spojených je
stanovena v dalšíchustanoveních této smlouvy,

a

Čt.

+ předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění komplexního provozu svěřeného majetku, tj,
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví obce Zadní
Třebaň a jsou předmětem této smlouvy. Specifikace svěřeného majetku je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy.
Komplexní provoz podle této smlouvy zahrnuje zejména:
I. vlastní provozování (obsluhuJ do správy svěřeného majetku v rozsahu a kvalitě dle
příslušnýchpředpisů a rozhodnutí příslušnýchorgánů státní správy včetně
sledování množstvía kvality dodávaných a odváděných vod,
II. uzavíránísmluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s odběrateli,
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III. odečty vodoměrů, vybírání vodného a stočnéhoa vymáhání

případných

nedoplatků,
IV. řádnou péčio svěřený majetek včetně jejich ochrany, údržbya oprav,
V. vedení evidence svěřeného majetku v souladu s platnými předpisy a to odděleně
od ostatního majetku provozovatele,
VI. odstraňování havárií a poruch zařízenívčetněnezbytných náhradních opatřenÍ,
WI. hospodaření se svěřeným majetkem včetně odděleného sledování nákladŮ a
r4fnosů a plnění povinností vlastníka, spojených s věcný zabezpeČenímProvozu
svěřeného majetku vlastníka, které vyplyvají zprávních, finanČních,
bezpečnostnícha jiných obecně závazných předpisŮ anebo které byly uloŽenY
opaiřeními příslušných orgánů, s qfjimkou činností,které jsou ve smlouvě dále
r4íslovně uvedeny,
VIII. vypořádánípojistných událostí z pojištění odpovědnosti provozovatele za ŠkodY,
x. zastupování vlastníka při jednáních se sprá,rními orgány a třetími osobami ve
věcech, které souvisejí se svěřeným majetkem v rozsahu plné moci, která Woří
přílohu č. 2 této smlouvy.
Čt.

S

Trvání smlouvy

5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5,2, Smlouva nabyváúčinnostiL.l0,2022.
5.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s dpovědní lhŮtou 6 měsícŮ. K termínu
ukončenísmluvního vztahu předá provozovatel svěřený majetek vlastníkovi nebo jím
určenému subjektu. Doklady o svěřeném majetku (včetně technické dokumentace)
předá provozovatel v dostatečném předstihu.

,-,-.
Čt.

0

Finančnízáležitosti

6.L. provoz, údržbua opravy svěřeného majetku zajišťuje a plně hradí provozovatel.
6,2, obnovu, modernizaci a rozšířenou reprodukci majetku, jehoŽ vlastníkem je
provozovatel, zajišťuje a plně hradí provozovatel.

a rozšířenou reprodukci svěřeného majetku zajiŠťujea Plně
hradí vlastník, nebude-li v konkrétnímpřípadě dohodnuto jinak.

6,g, obnovu, modernizaci

6,4, provozovatel povede a bude archivovat veškerou dokumentaci a evidenci !ýkající
se svěřeného majetku. Při ukončenísmlouvy předá provozovatel ťyto doklady
vlastníkovi.

Ceny vodného a stočnéhose kalkulují podle qfměru Ministerstva financÍ, kterým se
vyd,ává seznam zboži s regulovanými cenami. Vodné i stočnébude jednotné na celé
,p.",oou"né infrastruktuře ve vlastnictví vlastníka, pokud vlastník nerozhodne jinak.

6.5.

6,6, Ceny vodného a stočnéhose upravují dohodou mezi vlastníkem a provozovatelem
způsob,em uvedeným v dalšíchustanoveních této smlouvy.

6,7, Vlastník má právo regulovat maximální qýši cen vodného a stoČného.Pokud

k této

regulaci přistoupí, je povinen provozovateli nahradit regulací nepokrytý Převis
oprávněných nákladů včetně přiměřené ziskové přirážky.
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6.8. Vodné a stočnébude účtovat,vybírat a na vlastní náklady vymáhat podle smluv
uzavřených s odběrateli na své jméno provozovatel.

6.9. Pokud se v průběhu trvání smlouvy zménínákladové vstupy provozovatele, aniž

by je tento mohl prokazatelně ovlivnit a to tak, že ovlivní cenu vodného o více než 5
o/o, má provozovatel právo předložit vlastníkovi návrh na úpravu kalkulace ceny.
Důvodem zmény můžebýt také odchylka tržeb provozovatele z vodného či stočného
oproti kalkulaci nebo změna právních předpisů. K předloženémunávrhu na změnu
ceny vodného vlastník podá své písemnéstanovisko nejpozději do 30 dnů.

6.10. Vyhlášení noqých, vlastníkem odsouhlasených cen vodného a stočnéhomusí být
v souladu s obchodními smlouvami na dodávku pitné vody a v souladu s právními
předpisy. Do té doby platí původníceny a rozdíl nákladů nese provozovatel.
6.11. Všechny daně a poplatky, stanovené obecným předpisem nebo obcí a vztahujícíse
ke svěřenému majetku a jeho provozování, platí provozovatel, 1enž je zahrne do
kalkulace vodného a stočného.To neplatí u daně z nemovitostí, kterou hradí vlastník
svěřeného majetku,

Počínaje1. 1,0,2022 bude provozovatel platit vlastníkovi nájemné ve qýši
. 11.500,- Kč měsíčně zapoužívánívodovodu a
. ].0.500,- Kč měsíčně zapoužíváníkanalizace a čistírnyodpadních vod,
K takto stanovenému nájemnému bude připočtena daň z přidané hodnoty v
souladu s právními předpisy. Nájemné včetně DPH bude provozovatel hradit
čtvrtletně na základě faktury - daňového dokladu - vystavené vlastníkem a zaslané
provozovateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den
kal endářníh o čwrtle tí, za kter é bude náj emné fakturováno.

6,1,2.

Čt.

Z

Práva a povinnosti provozovatele

7,1, Provozovatel má po dobu účinnostismlouvy r4ýhradní právo svěřený majetek
provozovat, Rozsah zmocnění vystupovat jménem vlastníka je dán plnou mocí
v příloze 2 této smlouvy.

7.2, Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, vykonává vlastním jménem a na
vlastní účet.Provozovatel je tedy subjektem odpovědnosti za qfsledek hospodaření.
Pojem hospodaření podle této smlouvy se týká, není-li ,41islovně uvedeno jinak,
majetku vlastníka, svěřeného provozovateli pro plnění této smlouvy.

7.3. Provozovatel je povinen svěřený majetek řádně udržovat, zabezpečovat trvalý
soulad svěřeného majetku s příslušnými normami a předpisy. Provozovatel je
povinen předávat vlastníkovi pravdivé a úplnéinformace o všech skutečnostech, a
dále veškeré podklady a doklady nezbytné kvýkonu jeho vlastnického práva. Pokud
vlastník upozorní provozovatele na závady,je provozovatel povinen učinit přiměřená
opatření k jejich odstranění.

7.4. Provozovatel

je povinen vlastníka informovat neprodleně o veškerých okolnostech

a zménách, které vážným způsobem ohrožujíprovozuschopnost svěřeného zaYízení
nebo mění předpoklady a podmínky jeho provozování, jeho předpokládanou
životnosťnebo,se dotýkají odpovědnosti vlastníka vůčitřetím osobám.

7,5, Provozovatel není oprávněn předmět provozování nebo jeho části poskytnout třetí
osobě bez písemného souhlasu vlastníka. Provozovatel dále není oprávněn bez
předchozí písemnédohody s vlastníkem převést tuto smlouvu, závazky a pohledávky
z ní plynoucí, na jinou osobu.

provozovatelem,

odsouhlaseném s
7.6. Svěřený maietek pojistí vlastník v rozsahu
odPovědnosti
provozovatel zabezpečísvěřený majetek smlouvou o pojiŠtění
vodohospoaársqlcrr zařizeni třetím
provozova r"t" ,i sÉav způsobóné^-piouor...
této smlouvy,

po celou dobu účinnosti
osobám. Toto pojištěnímusí u;pt uzavreno
a
smlouvou při provozování, udržování
7,7, při uplatňování sqfch práv, daných touto nezbytném r-ozsahu volný a bezplatný
v
opravách poruch a hávárií, .a p.ouo"ovatel
po,"mky vlastníka, a to včetně provedení
přístup na veřejné komunikac

J i-

nezbytnýchzemníchpracíaskládekmateriálu.Tímtoustanovenímnejsoudotčeny
zejména projednávání uzavírek,
povinnosti p.ouorouaiele podl. pl;i;ý;ň |r.apiŤ,

jiných subjektů,
překopů a ostatních zásahů do práv
a
se k investičnímakcím vlastníka
7.8. Provozovatel má právo a povinnost Vyjadřovatmajetek vlastníka a poskytnout mu
třetích osob z hlediska jelich ,^ruy.," Šuer",ý
těÁto investic, Zatím účelemie povinen
nezbytné podklady pro příprauu a.eati,aci
jednání,
ruóho r.o.nÍ,,i,nťniúozástupce i na svolaná
majetku (vYvolaná
"ýrrrát
pokud připravóvaná investi..-""ř"ia" á zásah do svěřeného
bez
oprávněni takoqý zásah odsouhlasit
investice), neisou provozovatel ani vlastník
stranou,
předchozího projednání s druhou smluvní
odmítnout v průběhu platnosti smlouvy
7,9, Provozovatel není oprávněn bezdůvodně
nově
se svěřeným majetkem, Takovýto
převzetí dalšíhomajetku, který přír"; souvisí
k prov o|ováni' současně s převzetím
vybudovaný majetek pŤevezme i.ouo,o",tel
práv a
Součásně bude provedena cese
tohoto maietku vtustnlkem od ztotovitelů,
p.o.rorourtele. Provozovatel si vYžaduje Právo
závazků,vlastníka ze smluv " díb^;;

účastnit,.r.ont.orystavupřejímaný.r'actpředprovedenímzáhozů',
potřebná nová
se stávajícími,u n1své náklady opatřit
řídit
je
povinen
Provozovátel
7,10,
úřadů, nezbyiná pro naplnění účelu
povolení, .orr,oánutí nebo ,ourrirrv ,p.auni.r,
této smlouvy.

vodovod a
připoiovánj.dalších,
zajišťuje
1:::j"ý
Provozovatel
!{lpratert
7.].1.
joaaur.ach a odvádění
vod, a"ito maximálně do qýše
kanalizaci na základě smluv o
o zařízeni,
kap acitních m ožno stí provo z ovanéh
ročníqýsledky hospodaření na
vlastníkovi
předkládat
provozovatel
bude
7,!2
ou;"*n dodané pitňé vody a vody odvedené,
svěřeném majetku (včetně celffich
členěnépodle jednotliqich lokalit),

plnit požadavky veřejnoprávních orgánů,
od nabytí účinnostitéto smlouvy oznámit
7.!4,provozovatel je povinen do dvou měsíců
ke smluvnímu převodu užívánímajetku,
vodohospodářským orgánům, zá aosto
s nímžjsóu spojena uvedená povolení,
možnou
měření dodávek pitné vody s nejvyšší
7.15. provozovatel je povinen zajistit
v
qfměnu, cejchování měřidel souladu
přesností, zabezpečovat pravid;ň, kontrolu,

7.].3. Provozovatel je povinen

splatnýmipředpisy.Měřidla-jsouvsouladusezákonem274l}OOtSb.vmajetku

provozovatel vede jejich evidenci.
vlastníka svcrenlnó majetku.
evidenci odběratelů a spotřeby vody,
7.]_6, Provozovatel,ie povinen vést
stanovení ročníchsměrných čísel
7.!7.provozovatel je povinen kontrolovat správnost
kde
je řád;r;;ěřŇ;. )1r<raav na nové vodoměry [tam,
(paušáIůJ
Výměnu
hradi vlastník vodovodu,

";;ilávat
osazení
instalovány)
dosud nebyly
"^'i"ii.r,
provozovatel,
stávajících vodoměrů hradí

416

Provozovatel se bude vyjadřovat kprojektům nově budovaných vodovodních a
kanalizačníchpřípojek před vydáním stavebního povolení těchto přípojek, bude
kontrolovat stav provedení vodovodních a kanalizačníchpřípojek před záhozem a
montovat vodoměrné sestavy na vodovodní přípojky, které budou v majetku majitele,
Vodoměry budou vyměňovány na základě platnosti doby ověření.

7.].8.

Čt.

S

Práva a povinnosti vlastníka

8,1, Vlastník má právo kontroly veškeréhosvěřeného majetku
vynakládaných prostředků.

a

účelnosti

8.2, Vlastník je povinen zvát provozovatele na technické dny a dalšídůležitájednání
investičníchakcí, které zajišťuje přímo nebo prostřednictvím pověřené organizace a
které se dotýkají svěřeného majetku nebo které budou po dokončenísvěřeny
provozovateli k provozování. Pro dalšíspolupráci platí zejména ustanovení odst. 7.8.
a7.9.této smlouvy.
čt. g ostatní uiednání

9,1,, Veškerá vzájemné poskytovaná dokumentace a dalšíinformace, psané i ústní,které
souvisí s předmětem smlouvy avzájemnýmivztahy, a které,nejsou všeobecně známy,
jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst,2 o.z.,

9.2, Provozovatel je oprávněn omezit nebo zastavit dodávku vody jen zpYíčin,
uvedených v příslušných právních předpisech [v době uzavření smlouvy Zákon
274/2001, Sb. a Zákon Z54/200ISb,),

g.3. Při přerušení dodávek vody, jehož důvody neležína straně odběratele, je
provozovatel povinen zajistit náhradní zásobování v minimální hodnotě dané
platnými hygienickými předpisy, a to všemi dostupnými prostředky, případně i ve
spolupráci s postiženými odběrateli. Náklady s tím spojené hradí provozovatel
v rámci nákladů na likvidaci havárie.

9,4, Vlastník má právo po dobu 3 měsícůpřed dnem ukončenísmluvního vztahu
přijímat opatření pro zajištění kontinuity funkce provozovaného zařízení. Musí
přitom dbát, aby nedošlo k neopodstatněnému poškozování provozovatele,

9.5, Provozovatel je oprávněn poskytovat na provozovaném zařízení služby pro cizi
subjekty, spočívajícínapř. v prodeji pitné vody mimo zásobovanou oblast [do
cisterenJ.

9,6, Provozovatelpožádá

dle § 6 zák,274/2001_ Krajský úřad o povolení kprovozování
svěřeného majetku, Podmínkou pro podání žádosti a získánípovolení je předložení
údajůo vodovodu a kanalizaci z majetkové evidence dle § 5 téhožzákona, Pokud
vlastník neposkytne provozovateli k datu zahájení účinnostismlouvy údaje potřebné
pro získáníuvedeného povolení, dohodnou se obě smluvní strany na novém zahájení
provozování.

čt. ro závérečnáustanovení
10.1. Případné rozšiřování nebo vyřazování majetku svěřeného do užívánív průběhu
provozování podle této smlouvy bude řešeno jeho protokolárním předáním a

převzetím.

5l6

10,Z.|Jzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň dne 6.9.2022
6/2022/vZ),
1,0

(č,

smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdržípo jednom.

,2, T ato

10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace svěřeného majetku

Příloha č.2 - Plná moc provozovatele pro zastupování vlastníka při jednáních se
správními orgány a třetími osobami
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Příloha č, 1 smlouvy o zajištěníprovozuvodohospodářské infrastruktury obce Zadní
Třebaň

Specifikace maietku tvořícíhosoubor systémůpro zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod obce Zadní Třebaň
aí, 2 I0 2 -7 89 5 93 - 0 023 4 02B - 1 / 1,
Součástí vodovodu jsou především:

V o

dov

o

d Zadní T i eb

o
o
o
o

vodojem, 1,20 m3,
automatická tlaková stanice vodojem, 6,6|f s,
automatická tlaková stanice na předávacím místě, 2,2|f
vodovod 9,3 km,

s,

Vodovod Zadní Třebaň - U Dubu. 21"02-7B9593-0023402B-1/2
Součástívodovodu jsou především:

o

vodovod,

].,]-

km.

Kana|izace Zadní Tiebařt. 21,02-7 89593-00234028-3 / 7
Součástí kanalizace jsou především:

o
o
o
o

5 čerpacíchstanic odpadních vod o celkovém výkonu 1B,B l/s,
gravitačníkanalizace do DN 300, B,4 km,
tlaková kanalizace do DN B0, 0,5 km,
výtlačná potrubí čerpacíchstanic do DN 100, 0,9 km.

Kanalízac e Zadní T í eb aí - U Dubu, 2 1, 0 2 - 7 89
Součástí kanalizace j sou především:

o

5 9 3

-

00

23 40 28

-3

/2

gravitačníkanalizace do DN 300, 0,2 km.

Y ZadníTřebani dnel

./Í ?, ?3Zť

obec zadní zřebaň
Marketa simanová, starostka

V Řevnicích

dne:
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Moc

obec zadní Třebaň
sídlem: Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň
00234028,
Ič:
zastoupené: Markétou Simanovou, starostkou obce
(dá le jen,,zmocnitel")

se

tímto zplnomocňuje
DoInoberounské vodárenské družstvo,
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vloŽka
8866,
se sídlem: Na Bořích 'J,O77,252 30 Řevnice,
09858326,
lč:
zastoupené: lng. Davidem Kodymem, zastupujícípředsedu družstva,
dále jen ,,zmocněnec")
aby zastupoval zmocnitele při jednáních se správními orgány a třetími osobami ve věcech,
které souvisejíse svěřeným majetkem, tj. především:
- poskytování informací, povolování, uvádění do provozu, apod., při připojování na
svěřené vodovody a kanalizace;
- poskytování informací, povolování, uváděnído provozu, apod., při změnách svěřených
vodovodů a kanalizací;
- poskytování informací, povolování, apod., při stavbách a ostatních Činnostech
v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací.
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Marketa simanová, starostka obce
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Za zmocněnce tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu

David Kodym, zastupujícípřed
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