Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 175/33/2020
ze dne 27.10. 2020

k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku „Výběr provozovatele kanalizačního systému a ČOV obce
Zdiby“ VZ0097913
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí

1)

Informace o nabídkách podaných v otevřeném řízení pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby zadávanou v koncesnímu řízení dle § 176 odst.1 a 3 ve spojení s
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku:
Výběr provozovatele kanalizačního systému a ČOV obce Zdiby, č. VZ: VZ0097913,
podaných uchazeči o VZ:
STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945
VaK Zápy, s.r.o., IČO: 47544511
BMTO GROUP a.s., IČO: 49099361;
doporučení hodnotící komise uvedené v protokolu z jednání hodnotící komise.

2)

II. Schvaluje;
Výsledné pořadí uchazečů dle počtu získaných bodů takto:
1. STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO 47052945,
počet získaných bodů v kritériu 1:
počet získaných bodů v kritériu 2:
Celkový počet získaných bodů:

96
4
100

2. VaK Zápy, s.r.o., IČO 47544511
počet získaných bodů v kritériu 1:
počet získaných bodů v kritériu 2:
Celkový počet získaných bodů:

92,37
4
96,37

3. BMTO GROUP a.s., IČO 49099361
počet získaných bodů v kritériu 1:
počet získaných bodů v kritériu 2:
Celkový počet získaných bodů:

73,93
4
77,93

III. Rozhoduje;
1)

(i)
(ii)
2)

o výběru nejvhodnější nabídky č. 1 k zajištění provozovatele kanalizačního systému
a ČOV obce Zdiby, podané společností: STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO: 47052945,
se sídlem: Zápy, Kralovická 251, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, PSČ 250 01, s
parametry:
Soutěžní cena (hodnota v Soutěžním formuláři na listu „Nabídka dodavatele“; buňka
F185): 15,78
Délka stokové sítě podrobena revizi v % za rok provozování: 15
o uzavření Smlouvy o provozování kanalizace a ČOV obce Zdiby se společností
STAVOKOMPLET spol. s r. o., IČO: 47052945, se sídlem: Zápy, Kralovická 251,
Brandýs n. L. - Stará Boleslav, PSČ 250 01, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější ve smyslu bodu 1) tohoto článku III, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.

IV. Ukládá
starostce obce Zdiby:
1) učinit úkony související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu III.
tohoto usnesení;
2) uzavřít Smlouvu o provozování kanalizace a ČOV obce Zdiby s vybraným uchazečem
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to po uplynutí příslušných zákonných
lhůt a po obdržení souhlasu MF ČR s realizací předmětné koncesní smlouvy.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

starostka
starostka
Obecní úřad
Návrh smlouvy o provozování kanalizace a ČOV obce Zdiby

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 175/33/2020
Na základě provedeného řízení pro zadání veřejné zakázky v koncesním řízení zadávaném dle
§ 176 odst.1 a 3 ve spojení s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž
předmětem je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro oblast odvádění a čistění
odpadních vod, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování kanalizačního systému pro
veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Zdiby (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2
zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném
znění (dále jen „zákon o VaK“), kdy úkolem vybraného provozovatele je zajištění provozování
vodohospodářské infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o VaK a současně, protiplnění
zadavatele za poskytnuté služby spočívá v braní užitků vyplývajících z poskytování služeb,
konkrétně v právu vybraného dodavatele jako provozovatele vybírat stočné od odběratelů
připojených na provozovanou vodohospodářskou infrastrukturu, kdy vybraný dodavatel jako
provozovatel nese provozní riziko spojené s výběrem stočného, je předkládán návrh na výběr
nejvhodnější nabídky a tedy, budoucího provozovatele.
Projekt souvisí s realizací projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí
2014-2020, a to:
- projekt Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby, identifikační číslo projektu 115D312010074
- projekt Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. Etapa, identifikační číslo projektu 115D312010338
Veřejná zakázka byla s veškerou dokumentací uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

(https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004149/zakazka/359108) pod

číslem VZ: VZ0097913 a zadávacího řízení bylo zahájeno dne 11. 08. 2020. Lhůta pro podání
nabídek uplynula dne 21. 09. 2020 a navazující otevírání nabídek bylo uskutečněno dne 21. 09.
2020. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek bylo uskutečněno dne 9.10.2020 a
následně další jednání dne 21.10.2020 a 27.10.2020. Protokoly o jednání komise jsou přílohou
této důvodové zprávy, a to včetně Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 27.10.2020.
Tabulka nabízených hodnot jednotlivými uchazeči:
Číslo, pod
kterým byla
nabídka
doručena

Obchodní firma / jméno

1

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

2

VaK Zápy, s.r.o.

3

BMTO GROUP a.s.

IČ

Soutěžní cena (viz
hodnota v Soutěžním
formuláři na listu
„Nabídka dodavatele“;
buňka F185)

Délka stokové sítě
podrobena revizi v %
za rok provozování

15,78

15

47052945
47544511
49099361

Další podrobnosti o parametrech jednotlivých nabídek jsou uvedeny v protokolu o jednání
komise.
Přílohy této DZ:
− Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 9.10.2020
− Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 21.10.2020
− Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 27.10.2020
− Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 27.10.2020
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SMLOUVA O PACHTU A PROVOZOVANI KANALIZACE A COV
uzavienA podle S 2201 a n6sl. zAkona e.8912012 Sb., obcansky zdkonlk, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisu
a ustanoveni $ 8 odst. 2 ZAkonao Vodovodech a Kanalizaclch
(d6le jen Smlouva)

1

SMLUVNi STRANY

Obec Zdiby
le

:

00241032

:
se sldlem
Dle

CZOO241O32

Pr0b62n6

zastoupenli / jednajici

11

, 250 66 Zdlby

JUDr. Eva Slavlkov6, starostka

na strand jedn6 (dale jen ,,Vlastnik")

a

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

te. 470s294s
DC c2470s2945
se sidlem Krdlovick6 251, ZApy 250 01
zapsany v obchodnlm rejstilku veden6m Mdstsklm soudem v Praze, oddil B, vloZka C
zastoupeny / jednajici ing. M

F

, jednatelem

na strand druh6 (d6le jen ,,Provozovatel");

(Vlastnik a Provozovatel spolecne ddle jako ,,Smluvni Strany" nebo kaZdyi jednotlivd jako ,,Smluvni
Strana")

2

DEFINICE
Cena pro Stodn6
Den Skondeni

znamenA c6stku v Kc za 1 m3 (jednotkov6 cena) v jednosloZkov6 form6, na zlkladd
kter6 Odb6ratel6 plati stocn6 a kter5 je vypo6tena postupem podle t6to Smlouvy.

znamen6 den, kdy skonci povinnost

a

opr6vn6nl Provozovatele Provozovat
Kanalizace uplynutlm Doby ProvozovAni dle cl. 22.3 teto Smlouvy nebo piedcasn6

z d0vodO uvedenlch v t6to Smlouv6.
Den Vypoi6d5ni

znamen6 den, kdy mezi Smluvnlmi Stranami nebudou existovat Zidn6 existujlci
Spory ci nevypoiddan6 prdva ci povinnosti vyplfvajicl z t6to Smlouvy, nejdilve v5ak
1 (slovy: jeden) rok po Dni Skonceni, nebude-li mezi Smluvnimi Stranami pisemn6
dohodnuto jinak.

Den ZahSjeni

znamen6 den '1 . 1. 2021, od kter6ho je Provozovatel povinen a soudasn6 opr6vn6n
zahdlil Provozov6ni Kanalizaci a plnit ostatni souvisejici povinnosti stanoven6

-l,j -
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Smlouvou.

znamena obdobl, po kter6 je Provozovatel povinen a soucasne opravndn
Provozovat Kanalizace podle t6to Smlouvy a obd Smluvni Strany plnit ostatnl
povinnosti stanoven6 Smlouvou tlkajicl se Provozovdrni a kter6 zacinA Dnem
ZahAjeni Provozov6ni a konci Dnem Skonceni.

Expert znamen6 nezdrvislou
k rozhodnutl Sporu.

Havirie

tietl osobu urcenou postupem dle cl. 23.4 teto

Smlouvy

znamen6 jakoukoliv nepl6novanou ud6lost, kte16 zp[rsobi zlrdtu funkcnosti
Kanalizace, piicemZ dojde k pieru5enl nebo omezeni odvSd6nl odpadnlch vod
a/nebo ohroZen[ Zivota, a/nebo ohroZeni zdravi, a/nebo ohroZeni majetku a/nebo
ohroZeni Zivotnlho prostiedi. Jedn6 se o stav Kanalizace, po kter6m je moZnf pouze
omezen!, nouzov! nebo Z6dny provoz v posti2en6m mistd a v [seclch navazujlclch,
prlpadnd je doprov6zen! 0nikem m6dia do podloZi nebo ovzdu5i ci do vodotece s
pilpadnfm n6slednfm poru5enIm statiky a/nebo Zivotniho prostied[.

Hrub6 Poru5eni
Smlouvy

mavyznam uvedenf v 6l6nku 15.3

lnvestice

znamenA poiizeni nov6ho Majetku.

a 20.2teto

Smlouvy.

Jistota

znamena zajiSt'ovaci instrument plndni povinnostl Provozovatele, jehoZ povaha,
0prava a vlSe je upravena v cl6nku 19.3 Smlouvy a s povinnlm obsahem dle
Piilohy c. 8 k t6to Smlouv6.

Kanalizace

znamenA kanalizace ve smyslu ustanoveni $ 2 odst. 2 ZoYaK v rozsahu uveden6m
v Pilloze c. 1 k t6to Smlouv6 nebo kterli se stane souc6sti n6jmu a Provozovdrnl
v souladu s touto Smlouvou do Dne Skoncenl.

Liberadni Udilost

md vyznam uvedenf v 6ldnku '18.1 teto Smlouvy.

Majetek

znamen6 jaklikoliv majetek Vlastnlka, kterf je Provozovatel opr6vn6n uZlvat na
zlkladd t6to Smlouvy; vcetn6 Kanalizaci a prdv du5evniho vlastnictvi, jak je
specifikov6n v piislu5nych piiloh6ch t6to Smlouvy. Rozsah Majetku je podrobnd
specifikov6n v Pilloze c. '1 k t6to Smlouv6.

Majetkovi Evidence

znamend majetkovou evidenci Kanalizaci ve smyslu ustanoveni $ 5 odst. 1 ZoVaK,
piicemZ tato majetkovd evidence musi blt vedena tak, aby zni bylo moZn6
poskytnout vybran6 0daje majetkov6 evidence ve smyslu ustanoveni $ 5 odst. 3
ZoVaK a prov6d6cich piedpisi.

Model
N6jemn6

je definov6n v Pi(loze c. 5 k t6to Smlouv6.
pro 0celyt6to Smlouvy ve vyznamu,,pachtovn6" ve smyslu S 2332 odst.1 zAkonaA.
8912012 Sb., obdanskli z6konik, a
znamend 66stku placenou Provozovatelem Vlastnlkovi zauZivAniKanalizaci,lako?i
dal5iho Majetku uveden6ho v t6to Smlouve urcen6ho k uZivAni Provozovatelem za
06elem Provozov6ni Kanalizaci dle pilsluSnyich ustanoveni Smlouvy.

N6stroj je definov6n v Piiloze c. 5 k t6to Smlouv6.
Obnova

znamen6 realizaci takovych opatienl, kter6 odstranujl cdstecn6 nebo 0pln6 mor6lnl
a fyzicke opotrebeni, cimZ se zajisti zachovani p0vodnich uZitnfch hodnot
6/30
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i

nehmotneho majetku. Udaje o Obnovd budou v Pl6nu Financov5nl
Obnovy, )ako? i piijejich vykazoveni, uvdddny za agregovan6 skupiny dle majetkov6
evidence ve smyslu $ 5 odst. 1 ZoYaK. Obnova je realizovdna ve form6 lnvestic,
Oprav nebo Technick6ho zhodnocenl a pro 0cely danov6 a ri6etni je v7.dy ve vazb6
na konkretnI invent6rni piedmdt veden6 v evidenci Majetku Vlastnika.

hmotn6ho

Obnova dle ZoVaK

Odb6ratel

znamenA vymenu c6sti kanalizace nebo cistlrny odpadnlch vod, kterd je invent6rn6
sledovanou c6sti majetku vlastnlka nebo samostatnou poloZkou uvedenou ve
vybranlch fdajich majetkov6 evidence, za ricelem prodlouZenI Zivotnosti stavby a s
n[ souvisejici technologie. Udaje o Obnov6 dle ZoVaK budou v Pldnu Financov6ni
Obnovy, lakoZ i piijejich vykazovan[, uv6d6ny za agregovan6 skupiny dle majetkov6
evidence ve smyslu $ 5 odst. 1 ZoVaK
znamenA stdvajici ibudouci odb6ratele ve smyslu ustanoveni $ 2 odst. 5ZoYaK.

Odstran6ni Hav6rie a
Poruchy

znamend cinnost Provozovatele v souladu s touto Smlouvou odstranujlci dtlsledky
Hav6rie nebo Poruchy a obnovujicifunkcnost Kanalizace.

Oprava

znamen6 cinnosti, kter6 odstranujl 0cinky c6stecn6ho fyzick6ho opotiebenl nebo
po5kozeni za 0celem uvedeni do piedchoziho nebo provozuschopn6ho stavu.
Uvedenim do provozuschopn6ho stavu se rozumi provedeni opravy i s pouZitim
jinfch neZ pivodnlch materi6l0, dll0, souc5sti nebo technologii, pokud tlm nedojde k
Technick6mu Zhodnoceni.

OP2P

Pl6n lnvestic

j

Operacni program Zivotni prostiedi

znamen6 pravidelny pl6n lnvestic

do

Kanalizace(l) pro ka2dy kalend6ini rok

sestaveny podle cl6nku 11.1 teto Smlouvy.
P16n

Financovini znamen6 pl6n financov6nI Obnovy Vodovod[r a/nebo Kanalizaci ve smyslu
Obnovy ustanovenl $ 8 odst. 11 ZoYaK, kterf je obsahem Piilohy e . 2 k t6to Smlouv6.

Pl6n Obnovujicich
Oprav

m6 vyznam uvedeny v cl5nku 12 t6lo Smlouvy.

Pl6n Obnovy

znamen6 pravidelnf pl6n Obnovy Kanalizace(i) pro kaZdy kalend6inl rok sestaven;i
podle cl6nku 1 1 .1 teto Smlouvy.

Pl6n UdrZby

znamen6 plin pravidelne UdrZby Kanalizace(i) pro kaldy kalend6ini rok sestavenyi
podle dl6nku 13.2 (d) t6to Smlouvy.

Porucha

znamen6 n6hl6, nepiedvldateln6 a podstatn6 zhor5enI technick6ho stavu

ci

funkcnosti Kanalizace, pii6emZ tento stav 6iztrAta funkcnosti neni Hav6rii.

Provozni Evidence

znamen6 provoznI evidenci Kanalizacl ve smyslu ustanoveni $ 5 odst. 2 ZoVaK v
rozsahu dle prov6d6clch piedpisi, piicem2tato provozni evidence musi byt vedena
tak, aby z nl bylo moZn6 poskytnout vybran6 Odaje z provozni evidence ve smyslu
ustanovenl $ 5 odst. 3ZoYaK a prov6d6cich piedpisft.

Provozovini nebo znamen6 souhrn cinnosti, kteryimi se zaji5t'uje odvdddni a ciSt6ni odpadnlch vod.
Provozovat RozumI se jlm zejm6na dodrZov6nl technologickych postup0 pii odv6d6ni, ci5t6ni a
vypou5t6ni odpadnich vod, dodr2ov6ni provoznlch nebo manipulacnlch rad0,
kanalizacniho i6du, vedeni provozni dokumentace, provozni a fakturacni m6ieni,
dohled nad provozuschopnosli kanalizaci, piiprava podklad[r pro vlipocet Ceny pro
Stocn6 a dal5i souvisejlc[; neni jlm spr5va kanalizaci ani jejich rozvoj (viz
7t30
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ustanovenl $ 2 odst. 3 ZoVaK).

Piiloha znamen6 piilohu k teto Smlouv6. Piilohy k teto Smlouv6 jsou jeji nedllnou soucistl.
Smlouva s
Odb6ratelem
Spor

znamen6 smlouvu s Odb6ratelem ve smyslu ustanovenl S 8 odst. 6 ZoYaK
vztahujicl se k Kanalizacim, jejiZvzor je uveden v Piiloze c. I k t6to Smlouv6.
mA vyznam uvedeny v cl6nku 23 teto Smlouvy.

Technick6
Zhodnoceni

znamen6 vldaje na cinnosti piedstavujicl dokoncen6 n6stavby, piistavby a stavebni
Ipravy, rekonstrukce a modernizace Majetku, kter6 nepiedstavuji Opravu ci UdrZbu.

UdrZba

znamend soustavnou cinnost, kterou se zpomaluje fyzick6 opotiebenl, piedch6zl
Poruch5m a odstranuji se drobn6j5[ z6vady.

Zavedeni Odborn6 znamen6 pouZiti standardu, postup0, metod a procedur, kter6 jsou v souladu
Praxe s prdvnlmi piedpisy, veiejn6 dostupnyimi normami a technickfmi doporucenimi
obsahovd zam6ienymi na Provozov6nl a/nebo na Kanalizaci(e) a vynaloZeni
takov6ho stupnd dovednosti, p6ce, peclivosti, opatrnosti a piedvldavosti, kter6 by
byla b6Zn6 a rozumn6 ocek6vdna od odborn6 kvalifikovan6, schopn6 a zku5en6
osoby zabyvalici se piislu5nou cinnostl za stejnych nebo podobnych podminek,
vcetn6 pouZiti obecn6 roz5iienlch standardu, postupu, metod a procedur.
ZAkon o Rozhod6im
Rizeni

znameni zAkon e .21611994 Sb. o rozhodclm iizeni a o vfkonu rozhodclch nfllezil,
ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0

ZAkon o Vodovodech znamen6 zAkon e .27412001 Sb., o vodovodech a kanalizaclch pro veiejnou potiebu
a Kanalizacich nebo a o zmdnd ndkterlich zdkonu (zlkon o vodovodech a kanalizacich), ve zn6nl
ZoYaK pozdejSlch piedpisu.
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PREAMBULE

(A)

Vlastnik je vf ludnlm vlastnlkem Majetku, vdetnd Kanalizaci ve smyslu t6to Smlouvy.

(B)

Vlastnik si pieje zajistit Provozov6ni Kanalizacl, vcetnd zajiStdni pln6ni souvisejlcich cinnosti pii
ProvozovanI Kanalizaci ze strany Provozovatele a umoZnit Provozovateli, aby po Dobu
Provozov6ni, uzaviral svym jm6nem a na sv0j ucet v souladu se Z6konem o Vodovodech
a Kanalizacich Smlouvy s Odb6rateli a vyblral stocn6 od Odbdratel[r.

(c)

Provozovatel, kterli je opr6vn6n k podnik6nI v oblasti provozov6nl vodovodi a kanalizaci pro
veiejnou potiebu, md zAjem Provozovat Kanalizace po celou Dobu Provozov6ni
a platit Vlastnlkovi za Dobu Provozov6ni N6jemn6 ve vlSi urcen6 Vlastnikem, a to zp[rsoby
uvedenymi v t6to Smlouv6.

PNEOUET SMLOUVY
4.1

Vymezeni piedm6tu Smlouvy

Vlastnik se zavazuje touto Smlouvou piedat Provozovateli do uZivani Majetek za 0celem

Provozov6ni Kanalizaci jm6nem a na vlastni odpovddnost Provozovatele
a Provozovatel se zavazule uZival Majetek ode Dne ZahA)eni Provozov6ni do Dne Skonceni
iddn6, [celn6, 0cinn6 a hospod6rnd a zajistit plynul6 a bezpecn6 ProvozovAni Kanalizaci
v souladu s touto Smlouvou a platit Vlastnlkovi N6jemn6 ve vlSi dle t6to Smlouvy a vr6tit

Vlastnlkovi Majetek ke Dni Skonden[ ve stavu dle t6to Smlouvy. Podrobnosti k procesu pied6n[
Majetku Provozovateli a vr6cenlm Majetku zp6t Vlastnikovi jsou uvedeny v Piiloze c. 6 k t6to
Smlouv6.
4.2

Zlkladni rozloieni rizik ve vztahu k Majetku
Pokud neni v t6to Smlouv6 vlislovnd uvedeno jinak, nese Provozovatel ode dne pievzeti Majetku
dle piedchdzejlciho cl6nku do dne iddn6ho vr6cenl Majetku Vlastnikovi dle t6to Smlouvy riziko
(odpov6dnost) vyplfvaj ici:

(a) ze stavu Majetku, vdetnd podloZi Kanalizaci a/nebo skrytlch vad;
(b) vliv[r na Provozovani Kanalizacl vzniklych v d0sledku jaklchkoliv kroki tietich osob,

zejm6na

pak i vlastnlkfr nemovitosti sousedicich s Majetkem;

(c) z kontaminace p0dy 6i povrchovych nebo podzemnlch
(d) z nutnosti likvidace nebezpecnlich materidl[r ci l6tek.
V piipad6 Libera6ni Ud6losti se postupuje dle

61. 18

vod; a

teto Smlouvy.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
5.1

Povi

n

nosti Provozovatele

Provozovatel je povinen a zavazuje se:

(a) zajistit v Dob6 Provozov6nl svfm jm6nem a na sv0j 0cet plynul6
ci5tdni odpadnich vod prostiednictvim Kanalizace Odb6ratel[tm;
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Provozovat v Dob6 Provozov6ni Kanalizace a uZlvat Majetek v souladu se zAvaznymi
piedpisy, vSemi piisluSnlmi povolenlmi, touto Smlouvou a Zavedenou Odbornou Praxl, tj,
zaji5t'ovat vlastni Provozov6ni, UdrZbu, realizovat Pl6n Obnovujicich Oprav, zajistit Odstraneni
Havdril a Poruch, d6le ochranu Majetku vcetn6 kontroly vSech objekt0 a zaiizeni, kter6 tvoil
Kanalizace;

(b)

zajistit svlim jm6nem a na sv0j (6et bezpecn6 nakl6d6ni s odpady vzniklymi Provozov6nim
Kanalizaci',

(c)

(d) zajistit, aby ProvozovAni Kanalizacl bylo prov6d6no i6dn6

kvalifikovanyimi

a vySkolenymi

pracovnlky;

(e) zajistit, aby pii Provozov6ni Kanalizad bylo jen v nezbytn6 nutn6m rozsahu zasahov6no do
pr6v a opr6vn6nfch z6jm0 Vlastnlka a Odb6ratel0, jakoZ i z6jm0 vlastnikfr nebo uZivatel0
pozemk0 a/nebo staveb v majetku tietich osob;

(0

zajistit svlm jm6nem

a na svij

06et plndni svych povinnostI vyplyvajicich ze Smluv

s Odb6rateli a dalSich povinnosti zaloZenych touto Smlouvou ve vztahu k Odb6rateltrm;

(g) odstranit

Poruchu a/nebo Hav6rii a obnovit odv6d6nl odpadnich vod v terminech dle Piilohy

c.3kt6toSmlouv6;

(h) i6dne a vcas uplatriovat pr6va z odpov6dnosti za vady Majetku (vcetnd odpovddnosti
zhotovitele vyplfvajici z poskytnut6 zAruky), piicemZ Vlastnlk je povinen poskytovat
Provozovateli ve5kerou nezbytnou sou6innost k i6dn6mu a vcasn6mu uplatn6ni pr6v vfrci
odpov6dn6mu subjektu, vcetn6 vystaveni zvl65tni plne moci. Provozovatelje opr6vn6n a povinen
za lim ticelem zpiistupnit c6sti Majetku piislu5n6mu zhotoviteli pro 0cely jeho opravy a strp6t jeji
i6dnou opravu. O vzniku vady, jeji opravy a uplatn6ni pr6v Vlastnlka z odpov6dnosti v[rci
zhotoviteli v zArueni dob6 je Provozovatel povinen prib6Zn6 informovat Vlastnika. V piipad6, 2e
v dfrsledku poru5eni povinnostl Provozovatele dle tohoto 6l6nku nebude moZne uplatnit prava z
odpovid6
vady v0ci
odpov6dnosti za
odpov6dn6mu subjektu,
Provozovatel Vlastnikovi za vzniklou 5kodu.

Smluvnl strany v t6to souvislosti sjedn6vaji, Ze pokud by vada v zAru6,ni dob6 na cdsti
Majetku, za niZ odpovld6 zhotovitel, zp0sobila Poruchu nebo Hav6rii, zavazuje se
Provozovatel do 24 hodin od okamZiku vzniku poruchov6ho nebo havarijnlho stavu
zp0soben6 vadou dila, za ni2 odpovld6 zhotovitel, zahdjit na ndklady Vlastnika n6hradni
odv6d6ni odpadnlch vod. Toto n6hradnI odv6d6nl odpadnlch vod bude Provozovatel
prov6ddt a2 do 0pln6ho odstran6ni vady dila takovfm zp0sobem, aby po celou dobu opravy
c6sti Majetku bylo zaji5tdno n6hradnl plynul6 odv6d6ni odpadnlch vod;

(i)

v6st pro Vlastnika Majetkovou Evidenci a ProvoznI Evidenci, a na poZ6d6nl je Vlastnikovi

kdykoliv poskytnout;

U) poskytovat Vlastnikovi tzv. vybran6 ridaje z Majetkove Evidence a ProvoznI Evidence
v dostatecn6m piedstihu tak, aby mohl Vlastnlk splnit svou z6konnou povinnost dle ustanoveni $
5 odst. 3 ZoYaK,
(k)

piedkl6dat Vlastnikovi ke schv6leni n6vrh Provoznlho i6du, popi. n5vrh na aktualizaci
provoznlho iddu;

(l)
5.2

plnit dalSi povinnosti Provozovatele dle t6to Smlouvy.

Pr6va Provozovatele
Provozovatel je oprdvn6n.
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(a)

poZadovat od Vlastnlka objektivnd dostupnou technickou dokumentaci, pr6vni doklady
a atesty a doklady o zkouSkdch zaiizeni zacleRovanlch do Kanalizacl, aby se ubezpeOil o jejich
spr6vn6m proveden[;

(b) vym6hat n6hradu

ztrAty vznikl6 neopr6vn6nlim vypou5t6nim odpadnlch vod do Kanalizace.
N6hrada vznikl6 ztrlty je piljmem Provozovatele.

5.3

Zmocndni a povdieni Provozovatele
Vlastnlk touto Smlouvou, resp. na zAkladd t6to Smlouvy zmocriuje a povdiuje Provozovatele,
aby:

(a) po Dobu Provozov6ni, uzaviral svlim jm6nem a na svij 0cet Smlouvy s Odbdrateli a vyblral
stocn6 od Odb6ratel& stanoven6 v souladu s touto Smlouvou, zejmbna Pillohou
e.5kt6toSmlouv6;

(b) dinil vici Odbdratelim veSkere 0kony v souvislosti se Smlouvami

s Odb6rateli, kter6 jsou
v souladu s touto Smlouvou, vcetn6 umoZn6nl piipojeni na Kanalizaci, ve smyslu ustanovenl $ 8
odst. 5 ZoVaK. Podstatn6 zmena vzorov6 Smlouvy s Odb6rateli uveden6 v Piiloze c. 9 k t6to
Smlouv6 (napi. zm6na splatnosti sto6n6ho) nebo podstatn6 zm6na st6vajlclch jiL uzavienych
Smluv s Odb6rateli podleh6 piedchoz[mu plsemn6mu souhlasu Vlastnika. Za podstatnou zmdnu
vzorov6 Smlouvy s Odb6rateli se povaZuje kaZdA zmdna Smlouvy s Odbdratelem, kter6
znamen6 zhorSeni jeho dosavadnlho postaveni.
5.4

Povinnosti Vlastnika
Vlastnlk je povinen:

(a) schv6lit Pl6n Obnovy ve finandnf vy75i odpovidajici nejm6n6 hodnot6m dle cl. 11.4 t6to
Smlouvy. V piipade poru5enl t6to povinnostije Vlastnik na z6klad6 vyzvy Provozovatele povinen
uhradit do 30 dn0 smluvnl pokutu ve vy5i 5 o/o z vf5e N6jemn6ho platn6ho pro kalendiinl rok, ve
kter6m k poruSeni povinnosti Vlastnlka do5lo. Provozovatel je povinen prov6st do konce
n6sledujiciho kalend6iniho roku po kalend6inim roce, ve kter6m k poru5eni povinnostl Vlastnlka
do5lo, Opravy s charakterem Obnovy v hodnot6 teto pokuty, a to nad ramec Pl6nu Obnovujlcich
Oprav;

(b)

realizovat na sv6 n6klady Pldn Obnovy stanoven! dle 61. 11 t6to Smlouvy. V rSmci pilpravy a
schvalovdnl Pl6nu Obnovy je Vlastnik povinen akceptovat n6vrhy Provozovatele stanoven6 dle
cl. 11.3(c) t6to Smlouvy;

(c) poskytnout Provozovateli nezbytnou soucinnost pri plndnl zAvazktt

Provozovatele

vyplfvajiclch z t6to Smlouvy, kterou lze od Vlastnlka rozumnd poZadovat.

Smluvni strany pro vyloucenI pochybnosti prohlaSuji, 2e Vlastnlk nenI povinen realizovat
lnvestice dle t6to Smlouvy; realizace lnvestic je vfhradnim pr6vem (nikoli povinnosti) Vlastnika.
5.5

Spolupr6ce Smluvnich Stran
Smluvni Strany se zavazuji poskytnout si soudinnost pii pln6ni pr6v a povinnostl vyplfvajicich
zt6to Smlouvy, napi. pii zpracovAni pl6nu dle cl. 11 a2 13 t6to Smlouvy. KaZdA ze Smluvnich
Stran se ditlezavazuje na zakladd pisemn6 vyzvy dorucen6 nejm6n6'10 pracovnich dni piedem
dostavit se na jedn6ni s druhou Smluvni Stranou a zodpov6det jeji dotazy ci podat vysv6tleni, a
to za [casti z6stupc0 Smluvnich Stran, jeZ jsou schopni podat relevantnI odpov6di ci vysv6tlenl.
V piipade Sporu Smluvnlch stran se pouZiji ustanoveni c|.23 t6to Smlouvy.
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ZMENY V ROZSAHU MAJETKU
6.1

RozSiieni Majetku
Piedmdtem t6to Smlouvy se stane i takovyi majetek nachlzejicl se na uzemi obce Zdiby
(definovan6 katastrdlnlm uzemi 792411 Zdiby, katastr6lnim uzemi 792403 Piemy5lenl a
katastrdlnlm uzemi 792390 Brnky), k n6muZ Vlastnik nabude vlastnicke pr6vo a 1e2 lvoii
s Majetkem, ktery je piedm6tem t6to Smlouvy technicky, provozn6 a ekonomicky nedilnli celek.

Za piedpokladu souladu roz5lienl t6to Smlouvy o tento vodohospoddiskf majetek s pr6vem
veiejn6ho zadAvAni a pravidly OPZP se takov! majetek stane piedmdtem t6to Smlouvy dnem,
kdy jej Vlastnlk protokol6rn6 pied6 Provozovateli.

Smluvni Strany se zavazutl Pillohu 6. 1 pravideln6 aktuallzovat dle stavu k3'1. 12., a to
nejpozd6ji do 28. 2. n6sledujiciho kalend6iniho roku, a to v n6vaznosti na zm6nu rozsahu
Majetku a v souladu s Majetkovou Evidencl.

NAJEMNE
7.1

26kladni ustanoveni

(a) Smluvni Strany vyslovn6 sjedn6vaji, 2e v!5i N6jemn6ho je opr6vn6n a soucasn6

povinen
jednostrann6
stanovit
Vlastnlk, a tuto povaZuji pro 0cely t6to Smlouvy za cenu sjednanou dle
cenovlch piedpisi; odpovednost Vlastnika za soulad vyi5e N6jemn6ho s cenovymi piedpisy tim
nenl dotcena. Provozovatel je povinen zahrnout takto urcenou vySi N6jemneho do kalkulace
Ceny pro Stocn6 postupem dle Piilohy c. 5 k t6to Smlouv6.

(b) SmluvnI Strany berou na v6doml, 2e dle Piilohy c. 5 ke Smlouvd nesmI Vlastnik urcit vf5i
Ndjemn6ho niZSI, neZ je vlSe (hodnota) obsaZeni v Modelu uveden6m v eesti B Pillohy
c. 5, piislu5nyim zpfrsobem nav!5en6 z d0vodu obecn6 inflace zpusobem uvedenym v Piiloze

c.

R

(c)
7.2

V5echny c5stky podle t6to Smlouvy jsou vyclsleny bez DPH.

Stanoveni N6jemn6ho Vlastnikem
Vlastnlk je povinen nejpozd6ji 3 (slovy. tii) m6sice pied koncem kaZd6ho kalend6iniho roku
sd6lit Provozovateli vyi5i N6jemneho na n6sledujici kalend6ini rok. Provozovatel je povinen tuto
v1i5i N6jemn6ho promitnout do kalkulace Ceny pro Stocn6 a platit Vlastnikovi v n6sledujicim
kalenddinlm roce tuto vy5i Ndjemn6ho v souladu s mechanismem dle Piilohy c. 5 k t6to
Smlouv6. Pokud Vlastnlk ve stanovene lhit6 nepied6 informace o vlSi Ndjemn6ho na n6sledujicl
kalend6ini rok, m6 se za to, 2e vyi5e N6jemn6ho je ve v!51 obsaZen6 v eesti C Piilohy c. 5 nebo
ve vySi Ndjemn6ho za problhajici kalend6ini rok (v obou piipadech piisluSnlm zp0sobem
navf5en6 z dfrvodu obecn6 inflace zp0sobem uvedenyim v Pilloze c. 5), a to podle toho, kter6
c6stka je vy55i.

7.3

Splatnost N5jemn6ho
Provozovatel je povinen hradit N6jemn6 Vlastnlkovi za kaidy rok ve dvan6cti stejnyich m6slcnlch
spl6tk6ch, splatnych vZdy do 15. dne kalend6iniho m6sice, zaklery se spl6tka N6jemn6ho plati,
bezhotovostnim pievodem na bankovnl fcet plsemn6 urceny Vlastnlkem V piipade trv6nl
Provozov6nl pouze v d6sti pilslu5neho kalend6iniho m6slce je Provozovatel povinen uhradit
Vlastnikovi pouze pom6rnou c6st N6jemneho.
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Nestanovi-li tato Smlouva vlislovn6 jinak, nem0Ze Provozovatel proti jakfmkoli pohled6vk6m
Vlastnika za Ptovozovatelem zapocist pohled6vky Provozovatele za Vlastnikem vyplfvajicl z t6to
Smlouvy.

CENA PRO STOENE
8.1

Forma Geny pro Stodn6
Cena pro Stocn6 m6 jednosloZkovou formu. Zpisob urcenl Ceny pro Stodn6 je uveden v Piiloze
e.5 kt6to Smlouv6.

8.2

Soulad s cenovfmi piedpisy

(a) Smluvni Strany jsou

povinny zajlstit soulad Ceny pro Stocn6 s cenovfmi piedpisy. V piipad6,
pro
Ze Cena
Stocn6 sjednan6 ve Smlouvdch s Odberateli je v rozporu ci se dostane do rozporu
s cenovymi piedpisy, je ta Smluvni Strana, jeZ se o t6to skutecnosti dozv6d6la, povinna plsemn6
informovat druhou Smluvnl Stranu ve lhfrt6 10 dnt. Provozovatelje povinen nejpozd6ji do 10 dn[r
po datu odesl6nl tohoto ozn6menI piedloZit Vlastnlkovi n6vrh revidovan6 Ceny pro Stocn6, kter!
dle n6zoru Provozovatele odpovld6 cenovym piedpisOm.

(b) SmluvnI Strany vynaloZl veSkere lsill, kter6 od nich lze rozumn6 ocek6vat, k dosaZeni
dohody o revidovan6 Cen6 pro Stocne, kter6 dle n6zoru obou Smluvnlch Stran odpovid6
cenovym piedpisim. Pokud se SmluvnI Strany nedohodnou do 10 (slovy: deseti) dn[l po datu
doruceni n6vrhu Provozovatele podle piedchoziho cl6nku, bude tento Spor rozhodnut dle cl. 23
t6to Smlouvy.

(c)

Provozovatel se zavazuje sjednat s Odb6ratell Cenu pro Stocn6 v souladu s piedchozim
cl6nkem nejpozd6ji ve lhit6 vyplfvajlci z pr6vnich piedpis0 a spr6vnlch aktfi.
8.3

Pr6vo a rizika inkasa vodn6ho a stodn6ho
Provozovatel m6 po Dobu ProvozovSni prdvo vyblrat od Odb6ratel0 stocn6 v souladu se ZoVaK
a za podmlnek sjednanlch touto Smlouvou. Vlastnlk nenese ZAdnA rizika spojen6 s tim, Ze
Odb6ratel stocn6 Provozovateli neuhradi. Provozovatel je opr6vn6n vym6hat stocn6 po
Odb6ratelIch.

8.4

Zveiejn6ni kalkulace a porovnini Ceny pro Stodn6
Vlastnlk tlmto pov6iuje Provozovatele zveiejnit na internetovych strdnk6ch Provozovatele
v souladu se ZoVaK a prov6d6cimi piedpisy 0pln6 informace o porovn6nl v5ech poloZek vfpoctu
ceny podle pr6vnlch piepis0 (zejm. zakona e. 52611990 Sb., o cen6ch, v 0cinn6m znenl) pro
vodn6 a stocn6 v piedchozim kalend6inlm roce; toto porovn6nl zaslat Ministerstvu zem6d6lstvi
e n, a to ka2dorodn6 nejpozd6ji do 30. dubna piisluSn6ho kalend6iniho roku.
Provozovatel se d6le zavazuje,2e zveiejni na svych internetovych str6nkdch kalkulaci Ceny pro
Stocn6 ve form5tu zakotven6m v provdd6cich piedpisech k ZoYaK, a to nejpozdeji do 10 dnu po
jejim vyhl6Seni.
Takto zveiejn6ne kalkulace a porovndni Provozovatel ponech6 na svych internetovych str6nk6ch
ve snadno piistupn6 form6 nejm6n6 jeden rok po Dni Skonceni.
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N6klady Provozovatele na smluvni sluZby pro Vlastnika

(a) N6klady, kter6 dle odborn6ho uvdZeni Provozovatele nejsou zahrnovdny do Ceny pro
Stocn6 a soucasnd se jedn6 o n6klady spojen6 s poskytov6nlm smluvnlch sluZeb ze strany
Provozovatele pro Vlastnika ((viz. cl. 5.1 plsm. h), i), j)t6to Smlouvy), jsou stanoveny.

.

pro sluZby v oblasti odpadni vody ve vySi celkem 10,1 tis. Kc bez DPH za rok

Tyto c6stky budou kaldy rok navy5eny
v Pilloze c.

z

d0vodu obecn6 inflace zpisobem uvedenlm

5.

Provozovatel je povinen do 14 dni po uplynuti piislu5n6ho obdobi piedloZit Vlastnlkovi
pisemn6 vy0ctov6ni a odfrvodndni sluZeb, jejichZ n6klady nejsou zahrnov6ny do a Ceny pro
Stocn6, poskytnut!ch za pilslu5nf rok. Dukazni biemeno k urcenl smluvnich slu2eb, jejich2
n6klady nejsou zahrnov6ny do Ceny pro Sto6n6, je na stran6 Provozovatele.

(b)

zavazuje platit Provozovateli za smluvnl sluZby platbu ve vy5i dle cl. 8.5(a).
je
povinen
hradit tuto platbu Provozovateli zakaldy rok ve ctyiech stejnych ctvrtletnich
Vlastnik
spl6tkdch, splatnlch vZdy do 15. dne druh6ho m6slce kalend6inlho ctvrtleti, za klery se splitka
plati, bezhotovostnlm pievodem na bankovni 0cet plsemnd urdeny Provozovatelem. V piipadd

(c) Vlastnik se

skoncen[ Provozov6ni pied koncem pilslu5n6ho kalend6iniho ctvrtletije Vlastnik povinen uhradit
Provozovateli pouze pom6rnou c6st.

UJEDNANI ruA OCNRANU PRAV ODBERATELU
9.1

Povinnosti Provozovatele ve vztahu k Odb6ratelrim
V rdmci poskytovdni sluZeb Odb6ratelim je Provozovatel povinen:

(a) uzaviit bez zbytedn6ho prodlenl na zAkladd Z6dosti potencidlnlho Odbdratele pisemnou
smlouvu o odv6ddnl odpadnich vod s takovlim Odb6ratelem (Smlouvu s Odbdratelem) podle
vzoru uveden6ho v Piiloze 6. I k t6to Smlouv6, jsou-li spln6ny podminky pro uzavienl takov6
smlouvy dle ZoVaK,

(b) zajistit, aby Odb6ratel0m a dal5im osobAm, kterfm Provozovatel odv6di odpadnl vodu,

byly

nepietrZit6 (alespon na internetovych str6nkdch Provozovatele) k dispozici aktu6lnl informace o
z6kladnich zp&sobech komunikace s Provozovatelem v jednotlivych oblastech provozovanych
cinnosti, vcetnd kontaktnlch 0daji;
telefonickou sluZbu pro ie5eni mimoi6dnlch ud6lost[, tj. moZnost telefonicky
kontaktovat Provozovatele po dobu 24 hodin denn6 (en v5ak za 0celem ieSenl mimoi6dnlch
ud6losti, a to zejm6na Poruch a Hav6rii);

(c) zajistit st6lou

(d) zajistit Odb6ratel0m osobni kontakt s Provozovatelem v 16mci zAkaznick6ho

centra
'16
hodin,
pond6ll
hodin
do
8
od
provoznl
ve
dnech
provozovatele
dobou
s
umist6n6ho v sidle
stieda od 10 hodin do 18 hodin, p6tek od B hodin do 12 hodin;
piedloZit Odb6rateli na jejich 26dost k nahl6dnuti rocni zprAvu o provozov6nl dle el. 14.1 t6to
Smlouvy;

(e)

(0

piedtoZit Odb6rateli na jeho Z6dost kalkulaci Ceny pro Stocn6, a to do 30 (slovy: tiiceti) dnir
ode dne doruceni 26dosti Odb6ratele.
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Provozov6ni na pokyn Vlastnika
Vlastnlk je opr6vndn po26dat Provozovatele z dfrvodu existence veiejn6ho zAlmu na odv6deni a
di5teni odpadni vody, aby i v piipade, kdy je Provozovatel opr6vndn pieru5lt poskytov6ni sluZeb
odv6d6ni a ci5tdni odpadnich vod danemu Odberateli, poskytov6ni t6chto sluZeb nepieru5oval,
popi. je obnovil, resp. jeho nemovitost na Kanalizaci piipojil. Provozovatel je tomuto poZadavku
Vlastnika povinen vyhov6t, pii6emZ Vlastnlk tim pilstupuje kzAvazku dan6ho Odb6ratele hradit
Stocn6 v&ci Provozovateli a st6v6 se solid6rnd zavazanym ze zavazkil vzniklych po datu
dorucenl takov6 Zddosti Provozovateli.

10

10.1

VYXOITIOVE UKAZATELE
ZAkladni ustanoveni - vfkonov6 ukazatele

Smluvni Strany se dohodly na zavedenl vfkonovlich ukazatelu, kter6 je Provozovatel povinen
dodrZovat, a to v rozsahu, jak jsou podrobn6 specifikovane v Piiloze c. 3 k t6to Smlouve.

'10.2 Uprava syst6mu smluvnich vlikonovfch ukazatel0
Upravy syst6mu smluvnich vykonov!'ch ukazatelu a souvisejlcich smluvnlch pokut jsou piipustn6
pouze na zAkladd dohody obou Smluvnlch Stran a soucasn6 pouze v souladu s pr6vnimi
piedpisy (zejm6na pravidly veiejn6ho zadAvAni) a aktudlnimi dokumenty specifikujicimi vykonov6
ukazatele a syst6m souvisejicich smluvnlch pokut v rdmci OPZP.

10.3 Zvl6Stni povinnosti Provozovatele - vikonov6 ukazatele
(a) Provozovatel se zavazuje dodr2ovat tzv. refereninl hodnoty (RH) smluvnlch vykonovfch
ukazatelfr specifikovanlch v Piiloze c. 3 k t6to Smlouve, tj Provozovat Kanalizace tak, aby
nedoch6zelo k piekroceni referencnich hodnot sjednanych smluvnich vlikonovych ukazateltr.

(b)

Pro sledov6nl a pln6ni vfkonovyich ukazateli dle Piilohy c. 3 k t6to Smlouv6 je Provozovatel
povinen zpracovat a piedloZit Vlastnikovi ke schv6leni nejpozd6ji do 60 dni od dne 0cinnosti t6to
Smlouvy zp&sob vedenI evidencl v rozsahu dle Piilohy c. 3, kter6 budou dostatecn6 urcit6 pro
0cely sledovdn[, vyhodnoceni a n6slednou kontrolu pln6ni vlikonovych ukazateltr a povinnosti
souvisejlclch s monitoringem dle el. 14 t6to Smlouvy. N6sledn6 je Provozovatel povinen tyto
evidence v6st po celou Dobu ProvozovAni a archivovat je minim6ln6 1 (eden) rok ode Dne
Vypoi6ddni.

11

PLAN INVESTIC, PLAN OBNOVY A JEJICH REALIZACE

11.1 ZAkladni vymezeni PI6nu lnvestic a Pl6nu Obnovy
(a) Pl6n lnvestic i Pl6n Obnovy schvaluje Vlastnik, kterli rozhoduje o pilpravd a

realizaci
jednotlivych akci tdchto pl5n0. Pl6n lnvestic i Pl6n Obnovy jsou realizov6ny na n6klady Vlastnika.
Pl6n lnvestic a Pl6n Obnovy jsou rocnimi pl6ny, ktere mohou mit a2 petiletf vlihled. Pl6ny pro
kaZdou akci obsahuji technickou charakteristiku, odhad ndkladu, harmonogram piipravy (vcetn6
pr&zkumnlch a projektovyich pracl) a harmonogram realizace.

(b) K rozhodovdnI o lnvesticlch je Provozovatel povinen poskytnout Vlastnlkovi ve5kerou
potiebnou technickou pomoc a podklady. PlSn lnvestic obsahuje jednotliv6 akce tyikajlcl se
zejm5na Majetku, akce maji charakter lnvestice a/nebo Technickeho zhodnocenl, piicemZ tyto
akce nejsou Obnovou.
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(c)

Pl6n Obnovy obsahuje jednotliv6 akce tlikajici se vyhradn6 Majetku, akce majI charakter
Obnovy, piicemZ tyto akce nejsou soucdsti Pldnu lnvestic.

11.2 Povinnosti Provozovatele
Provozovatel je povinen.

(a) poskytovat Vlastnikovi ve5ker6 jemu znAm6 odborn6 a faktick6 informace v rozsahu
ProvoznI Evidence a Majetkov6 Evidence (vdetn6 identifikace d6st[ Kanalizacl s vysokym rizikem
vfskytu Poruch a Havdrii, zejmena ve vztahu k opotiebenl infrastruktury ve smyslu provdd6cich
piedpistt k ZoVaK) potiebn6 k uceln6 a 0cinn6 piiprav6 a realizaci PlAnu lnvestic a Pl6nu
Obnovy;

(b) spolupracovat s Vlastnikem a poskytovat mu potiebnou soucinnost pii pilprav6 a realizaci
PI6nu lnvestic a Pl6nu Obnovy;

(c) [dastnit se ve5kerlch

jedn6ni tfkajicich se soucinnosti pro zaji5t6ni Provozov6ni v rdmci

realizace Pl6nu lnvestic ci Pl6nu Obnovy.

11.3

Pr6va Provozovatele
Provozovatel je oprdvn6n:

(a) Zlcastnit se pied6v6ni dlla v r5mci ukoncenl akce dle Pl6nu lnvestic ci Pl6nu
vcetn6 vSech provoznich zkou5ek; piipadn6 stanoviska Provozovatele
projednat nejpozd6ji do 10 dn0 od doruceni vyzvy Vlastnikovi.

je

Obnovy,
Vlastnik povinen

(b)

PiedklAdat Vlastnlkovi vlastnl n6vrhy akcl pro Pl6n lnvestic a Pl6n Obnovy na 0rovni rocniho
a ddle nejvyi5e p6tilet6ho vlhledu, a to kaZdorocn6 nejpozddji do 31. kv6tna. Vlastnlk je povinen
tyto nivrhy Provozovatele v rdmci piipravy t6chto pl6nu s Provozovatelem projednat nejpozd6ji
do 30. z6ii.

(c)

Navrhnout a definovat do 31. kv6tna piedch6zejlciho kalend6iniho roku specifick6 akce
(tVkajlci se c6sti Kanalizaci s vysokyim rizlkem vyskytu Poruch a Hav6rii, zejm6na ve vztahu k
opotiebeni Majetku ve smyslu prov6d6cich piedpis[r k ZoVaK) v rdmci Pldnu Obnovy pro
n6sledujici kalend6ini rok a oznadit je za zAvaznb pro Vlastnlka, a to aZ do vy6e maxim6lne 50 %
minim6lnlch financnlch zdroju garantovanych Vlastn[kem pro n6sledujici rok dle cl. 11 .4 . Pro
stanoveni piedpokl6dan6 vf5e n6klad0 se pouZiji hodnoty dle cen z veiejn6 dostupnych zdroju
zv!5en6 o rezervu ve vySi 10 %, nebo hodnoty dle cen pouZlvanych v r6mci Majetkov6 Evidence
zv!5en6 o rezervu ve vlSi 25 % podle toho, jaki hodnota je vy55i.

'11.4 Povinnosti Vlastnika
Vlastnik je povinen:

(a) piedat

Provozovateli schv6lenyi Pl6n lnvestic a Pldn Obnovy na ndsledujici kalend6inl rok
nejpozd6ji do I 4. listopadu;

(b) pribe2n6

a

informovat Provozovatele o piipravd a realizaci jednotlivfch akci dle Pl5nu lnvestic
Pl6nu Obnovy. Vlastnlk je povinen piedlo2it Provozovateli nejpozddji do 31. biezna

n6sledujiciho kalend6iniho roku vyhodnoceni pln6ni Pl6nu lnvestic

a

Pl6nu Obnovy

za

piedchdzejici kalend6ini rok;

(c) zajistit, 2e pl6novan6 vy5e n6kladtr na realizad Pl6nu Obnovy bude pro kaldy rok
Provozov6ni nejm6n6 ve vf5i dle tabulky uveden6 ni2e.
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Min. pldnovand vfSe n5klad0 na realizaci
Planu Obnovy
(tis. Kc

12

-

1. rok Doby Provozov6nl

250

2. rok Doby Provozovani

250

rok Doby Provozovdni

250

4. rok Doby Provozov6ni

300

Posledni rok Doby Provozovanl

300

-

nomin6lnI ceny)

PLAN OBNoVU.Iicicn oPRAV A JEHo REALIzAcE
NEAPLIKUJE SE

13
13.1

UDRZBA MAJETKU, oDSTRAI.IovAI,II PoRUcH A HAVARII
ZAkladni ustanoveni- UdrZba Majetku
Provozovatel je opr6vndn bez souhlasu Vlastnika prov6st zlsah do Kanalizace, pokud je
takovli z6sah nezbytny ke spln6ni povinnostl Provozovatele vypllvajicich z t6lo Smlouvy ci
z pr6vniho piedpisu, a pokud z6sah nemi charakter Technick6ho Zhodnocen[.

(a)

(b)

Pl6novan6 doba pieruSenI nebo omezenI odv6d6ni odpadnlch vod mtrZe
(slovy: osm) hodin pouze se souhlasem Vlastnlka.

bft del5i neZ 8

13.2 Povinnosti Provozovatele
Provozovatel se zavazuje:

(a)

UdrZovat Majetek ve stavu nezbytn6m k zajiSteni plynul6ho a bezpecn6ho Provozovlni.
UdrZba m6 zejmena preventivni charakter a soucasne slouZi ke kontrole stavu Majetku za
[celem piedchAzenI vzniku Poruch a Hav6rii.

(b) Zaji5t'ovat zcela na sv6 ndklady UdrZbu Majetku a Odstrandnl Poruch a Hav6rii.

Tyto
ndklady mohou byt zcela nebo cAste6n6 zahrnovdny do Ceny pro Stocn6 dle postupu v Pilloze c.
5 k t6to Smlouv6. Vlastnikem schv6lenf Pl6n UdrZby bude z6kladnim podkladem pro prov6d6ni
Udr2by.

(c) Zajistit v piipadd Havdrie n6hradnI odv6d6ni odpadnlch vod, a to nejpozdejl do 16 hodin od
okamZiku ozn6menI vzniku Havdrie.
(d) Vypracovat kaidoro6n6 nivrh Planu Udr2by na n6sledujici kalendSini rok a piedlo2it jej
Vlastnikovi ke schv6leni v2dy do 30. z6il piedchAzejiciho kalend6iniho roku, nebo nejpozdeji do
90 dn0 ode dne [dinnosti Smlouvy. N5vrh Pldnu UdrZby musi byt v souladu s provoznimi i6dy,
popi. n6vody k UdrZbd zaiizeni a se Zavedenou Odbornou Praxl. N6vrh Pl6nu Udr2by musi
obsahovat jako dll6i d6sti nejm6ne nSsledujici pldny, kte16 budou dostate6n6 urcit6 pro 0cely
sledov6ni, vyhodnocenI a n6slednou kontrolu pln6nl vykonovlch ukazatelr] dle cl. 10 t6to
Smlouvy a povinnostl souvisejiclch s monitoringem dle el M t6to Smlouvy:

.

pldn preventivni UdrZby nejm6n6

v

clen6ni na UdrZbu vyznamnych zafizeni, ci5tdni

akumuladnich n6dr2i a UdrZbu vodojemr);

.

pl6n revize Kanalizac|,

17
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pl6n 6i5teni Kanalizaci.

(e)

Realizovat Odstraneni Poruch a Hav6rii piednostn6 a v maximSlni mo2n6 miie formou
z6sahu majiclch charakter Oprav. Ve vyjime6nych situaclch ve veiejn6m zAjmu, kdy dle vykladu
0cetn6-danovych piedpistr ze strany Provozovatele nelze Odstran6nl Poruch a Havdrii zajistit
pouze formou z6sah0 majlcich charakter Oprav, je Provozovatel oprdvn6n realizovat z6sah pii
Odstran6nl Poruch a Hav6rii formou Technickeho Zhodnocenl bez souhlasu Vlastnlka, a to za
podm[nek uvedenych v n6sledujicim cl6nku 13.3. Za vfjimecnou situaci se povaZujI povinnosti
Provozovatele pii Odstran6nI Hav6rii a Poruch.

13.3 Zvl65tni ustanoveni k prov6d6ni Technick6ho Zhodnoceni Provozovatelem
(a) Pokud tento zasah pii Odstran6nl Poruch a Havdrii m6 charakter Technickeho Zhodnoceni,
Provozovatel z6sah provede a Vlastnik je povinen uhradit od0vodnen6 n6klady Provozovatele, a

to na zAkladd danov6ho dokladu vystaven6ho ze strany Provozovatele. Soucasn6 je Vlastnik
povinen zvfSit jednorAzovd N6jemn6 ve vfSi n6klad0 na provedenl tohoto z6sahu (a to vcetn6
DPH pokud nem6 n6rok na jeji odecet) a Provozovatel je povinen toto jednorAzovd zv!5en6
N6jemn6 uhradit. Provozovatel v tomto piipade vfdaje na Technicke Zhodnoceni neodepisuje.

(b) Smluvni Strany jsou opr6vn6ne prov6st vzAjemn6 zapoctenl zAvazki

a pohled5vek
v souvislosti s povinnostl Vlastnika uhradit vlidaje Provozovatele na Technick6 Zhodnocenl pii
Odstrandni Poruch a Havdril a povinnosti Provozovatele uhradit jednor6zov6 zvySen6 Ndjemn6.
(c) Pouze pro 0cely Vyrovn6n[ dle Pillohy c. 5 k t6to Smlouv6 se vldaje na Technick6
ZhodnocenI pii OdstranenI Poruch a Hav6ril ve vlSi celkov6ho jednor6zov6 zvySeneho
N6jemn6ho za dany rok viz dl. 13.3(a) zapocit6vaji do poloZky ,,4.2 (a) Opravy infrastrukturnlho
majetku (havarijni)". Pro ostatnl 0cely (zejmena v r6mci porovn6nl Ceny pro Stocn6 dle ZoVaK)
se postupuje pii klasifikaci vydaj0 na Technick6 Zhodnoceni dle standardnich ricetn6-danovych
postup[r.

(d) V5echny zAvaZn1 zlsahy (zejm6na zdsahy charakteru Technick6ho ZhodnocenI

bez

souhlasu Vlastnika) oznami plsemn6 prvnI n6sledujlc[ pracovni den Provozovatel Vlastnikovl.

'14

MONITORING VVKON U PROVOZOVATELE

14.1 Povinnosti Provozovatele
Provozovatel je povinen.

(a) Sledovat n6klady a vydaje spojen6 s pln6nim prAv a povinnostl z t6to Smlouvy a uctovat
o nich odddlen6 od 0cetnictvl pro ostatni sv6 einnosti. Vlastnik je opr6vn6n kontrolovat vSechny
[daje a podklady t6to odd6lene lcetnl evidence.
(b) Sledovat informace dle Pillohy 4 k t6to Smlouve a pied6vat je Vlastnlkovi ve form6

rocni

zprAvy o provozov6ni. Rodnl zprAvy o provozov6nl se Provozovatel zavazuje piedkl5dat
Vlastnlkovi ve lh&t6 3 meslc[r od ukonceni kalend6iniho roku. Na pisemndvyZAdAni Vlastnika je
Provozovatel povinen ve lh0t6 do 10 pracovnlch dn0 od vy26d1ni piedloZit hodnoty promdnnych
a vykonovych ukazatel0 dle Pillohy c. 3 k t6to Smlouv6 za uplynul6 obdobi od zac6tku
kalend6iniho roku.

(c)

lnformovat bez zbytecn6ho odkladu Vlastnika, Odb6ratele a dotcen6 obce v mimoiddnlch
situaclch, a to n6sledujicfm zpisobem. Vlastnlka (zdstupce dotcen6 obce) informuje telefonicky,
rozesl6nim sms a e-mailem. Odb6ratele informuje prostiednictvim svych internetovlch str6nek,
piipadn6 dalSlm vhodnfm zpisobem (napi. formou rozesildnI sms).
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14.2 Priva Vlastnika
Vlastnik je oprdvndn:

(a)

Prov6d6t kontrolu stavu Majetku a kontrolu pln6ni povinnosti Provozovatele z t6to Smlouvy.
Provozovatel se zavazuje umoZnit Vlastnlkovi za ucelem vlkonu kontroly pilstup do vsech
prostor a souc6stl Majetku, vyilucn6 v5ak v dob6 a zp[rsobem, kterf nenaru5i bezpecnost
Provozovani.

(b)

Kontrolovat pravdivost, sprivnost a 0plnost informacl sledovanlch Provozovatelem, zejmena
opr6vn6n po2adovat po Provozovateli nahli2eni a/nebo poilzenl kopil v5ech dokumenttr
(a to jak v plsemn6, tak v elektronick6 podob6), ktere Provozovatel v souvislosti se sledov6nim
informacl (vcetn6 vykonovych ukazateli) popsanych v Piiloze e . 4 k t6to Smlouv6 vytvoiil ci jinak
opatiil, vcetn6 fdaji o plnenl urcitych pl6novanych cinnosti. Zejm6na se jedn6 o evidence dle cl.
10.3(b) teto Smlouvy a pl6nech dle 61. 12a 13 teto Smlouvy.

je

15

DALSI PRAVA A PoVINNoSTI PRoVozoVATELE

15.1 Dvoji ulivAni

Majetku

Provozovatel miZe poskytnout Kanalizaci, piipadnd jinou c6st Majetku tietlm osobdm k u2iv6ni
pouze s piedchozlm plsemnfm souhlasem Vlastnlka. Provozovatel je oprdvn6n [ctovat za
uZivAni Majetku 0platu na vlastn[ 0cet. Vlastnlk m6 n6rok na podf I na piijmech z tohoto
vyuZiv6ni, ktery, nenl-li v piislu5n6m plsemn6m souhlasu Vlastnlka uvedeno jinak, se vypocte
jako 50 % (slovy: pades6t procent) z ve5kerych vynosi, kter6 piimo nebo nepiimo plynou
Provozovateli z tohoto vyu2lv6nI Majetku po odecten[ 0celnlich n6klad[r prokazatelnd
vynaloZenych Provozovatelem v pilm6 souvislosti s timto u2[v6nim.
Provozovatel je povinen vyplatit Vlastnikovi podil Vlastnlka na piijmech Provozovatele dle
piedch6zejiciho odstavce do 60 (slovy: Sedes6ti) dni po skoncenI ka2d6ho kalendiiniho roku.

15.2 Anga2ov6ni Subdodavatelrj Provozovatele
Provozovatel nesmi bez piedchoziho souhlasu Vlastnika pov6iit tieti osobu provdd6nim cinnostl,
kterymi bezprostiedn6 realizuje odv6deni a ci5t6ni odpadnlch vod a to:

(a) Provozov6nl kanalizace a COV;
(b) Ve5kerych cinnostivyplfvajicize smlouvy s Odbdrateli dle cl. 9 t6to Smlouvy;
(c) Pilprava podkladi pro stanoveni Ceny pro Stocn6;
(d) einnosti souvisejici s monitoringem vykonu Provozovatele dle bl. 14.1 t6to Smlouvy;
(e) ZajlSt6ni spln6ni Doby pro obnoveni sluZby odv6ddni odpadnlch vod;

(f)

einnosti spojen6 s poruchami cerpadel na stokov6 siti;

(g) Preventivni udrZba vyznamnych
(h) Vyiizov6nI stlZnosti Odbdratel0;

(i)
0)
15.3

zaiizeni;

Stanoviska nebo vyj6dienI k dokumentaci piipojek;
Stanoviska nebo vyj6dieni k dokumentaci kanalizace a objekt0 na siti

Zmdna kontroly
Pokud dojde ode dne 0cinnosti Smlouvy do Dne Vypoi6d6ni:
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Provozovateli a/nebo osob6ch ovl5dajicich

Provozovatele, nebo

(b) k jejich zastaveni di jine zaji5t'ovacl

transakci vici majetku Provozovatele, kterd by mohla mlt
za d[rsledek zmenu kontroly nad Provozovatelem, nebo

(c) k piem6n6 Provozovatele,
(d) bez piedchozlho plsemn6ho

souhlasu Vlastnika, povaZuje se takov6 skute6nost za Hrub6

PoruSenl Smlouvy.

o pisemnf souhlas

s podrobnym popisem zamy5lene transakce musl blt dorucena
Vlastniku nejm6n6 90 (slovy: devades6t) dn0 pied proveden[m krok[r popsanych v tomto clanku
Smlouvy.

Zddost

15.4 Konflikt zAjmi Provozovatele v piipad6 vfb6rovfch iizeni Vlastnika
Pii zadAvAni veiejnych zakAzek tfkajlcich se Majetku bude Provozovatel postupovat v souladu
s platnfmi pr6vnimi piedpisy, vdetn6 relevantnI pr6vnl upravy prAva EU. Provozovatel se nesmi
uch6zet o veiejne zakAzky zadanl Vlastnikem, o kterych s Vlastnlkem spolurozhoduje nebo pii
jejichZ zadAni poskytuje Vlastnikovi technickou pomoc ci poradensk6 sluZby, pokud by byl
neoprdvn6ne zvlihodn6n.

15.5 Soulad s environment6lnimi sm6rnicemi
Provozovatel je povinen provozovat Kanalizace a uZlvat dalSi c6sti Majetku v souladu s platnlmi
pr5vn[mi piedpisy, zejm6na se zdrkonem c. 25412001 Sb., o vod6ch (vodni zdkon), ve zn6ni
pozd6j5ich piedpis0, ZAkonem o Vodovodech a Kanalizacich a jejich prov6d6cimi piedpisy a
piedev5im s piihl6dnutim k implementaci environment6lni legislativy EU, zejmlna sm6rnice
Rady 911271/EHS ze dne 21. kv6tna 1991 o ci5t6nl m6stskych odpadnich vod. Provozovatel je
oprdvn6n cinit ve5ker6 rozhodnut[ a [kony k tomu nezbytn6, s vfjimkou rozhodnuti o lnvesticlch
a jejich financov6ni, kter6 je vyhrazeno Vlastnlkovi dle cl. 1'1 t6to Smlouvy.

15.6 Soudinnost

ve vztahu k pln6ni dotacnich povinnostiVlastnika

Provozovatel bere na v6doml, 2e talo Smlouva bude posuzovAna z hlediska jeji piijatelnosti pro
projekt ,,Roz5iienl kanalizace a e
projektu.
Zdiby" (registra6ni
pro
projekt
C2.05.1.30/0.0/0.0115_02110001212) a
,,Roz5iienI kanalizace Zdiby - 2 Etapa"
(registracni cislo projektu. C2.05.1.30/O.O/O.Ot17_07110007269) v r6mci podminek OPZP
azavazuje se, Ze bude respektovat podminky rozhodnuti o piid6lenl dotace pro tento projekt
a vynaloZi veSker6 0sill a soucinnost k zajiSteni splndnI podminek rozhodnuti o poskytnutl
dotace, pokud nebudou v podstatn6m ohledu piesahovat ramec t6to Smlouvy.

OV

cislo

15.7 Klicovipracovnici
Provozovatel je povinen po celou dobu trv6ni zajistit pln6ni piedm6tu Smlouvy n6sledujiclmi
kvalifikovanliml pracovn Iky:

(a) lng. Martin

AleS

(b) lng Zden6k Dlouh!
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nahrazeni klicovlich pracovnlk0 uvedenych vf5e je moZn6 jen s piedchozim
souhlasem Vlastnika. Vlastnlk neodepre souhlas se zmdnou kllcoveho pracovnika dle tohoto
odstavce, bude-li mu prokdzdno, 2e novy klicovli pracovnik splnuje krit6rium technick6
kvalifikace, jehoZ spln6nI bylo v koncesnlm fizeni piedch6zejicim uzavieni t6to Smlouvy

Zmdna

ci

prokazov6nl prostiednictvim nahrazovaneho klicov6ho pracovnika.

16

16.1

PRAVA DUSEVNiHo VLASTNIcTVi
ZAkladni ustanoveni

- priva

du5evniho vlastnictvi

(a) Smluvnl Strany si tlmto navzljem poskytujl bez0platnou a nev;ihradni licenci k piedmetirm
duSevnlho vlastnictvi souvisejiclm s Majetkem ci jeho Provozov6nlm, ktere vytvoiily 6i s nimi2
jsou opr6vn6ny naklddat, a zavazuji se poskytnout si licenci ve stejnem rozsahu a za stejnych
podminek GZ k piedm6tim du5evnlho vlastnictvi, jeZ teprve nabudou po dobu trv6nl t6to
Smlouvy, to v5e vylucne za 0celem i6dn6 sprivy Majetku a jeho Provozov6ni. Provozovatel
licenci poskytuje Vlastnlkovi jako casovd neomezenou, Vlastnik licenci poskytuje Provozovateli
na Dobu Provozov6nlve smyslu t6to Smlouvy.

(b)

Piedm6ty du5evnlho vlastnictvl se rozumi zejmena souhrn dat o Odb6ratellch a autorskd
dila vAZici se k Majetku.

(c)

KaZda Smluvni Strana se zavazuje informovat bez zbytecn6ho odkladu druhou Smluvni
Stranu o tom, 2e tieti strana vznesla n6rok k piedm6tu du5evniho vlastnictvi.

(d) Povinnosti stanoven6 zdkonem 6.

10112000 Sb.,
pozdejSich piedpis0, nejsou timto ujedn6nlm dotceny.

17

17.'l

o

ochran6 osobnich 0daj0, ve zn6nl

ODPOVEDNOST ZA SKODU A SMLUVNI POKUTY
Syst6m smluvnich pokutovich bodri
Smluvnl Strany sjedn6vajl, 2e pii poru5enI vybranych povinnosti Provozovatele uvedenyich ve
Smlouvd se Provozovateli nacit6 piislu5nyi po6et smluvnich pokutovych bod0, ledaZe prok62e,2e
poru5enl povinnosti bylo zp[rsobeno v dtisledku Liberacni uddlosti. Kaldy smluvnI pokutovy bod
odpovidA smluvni pokute ve vy5i 10 000,- Kc (slovy: deset tisic korun ceskyich). Hodnota
smluvnlho pokutoveho bodu se bude zvy5ovat meziroc,nd zd0vodu obecn6 inflace zpfrsobem
uvedenfm v Piiloze 6. 5 k t6to Smlouv6.

17.2 Smluvni pokuty za neplndni smluvnich vikonovfch ukazateli
Sledov6ni smluvnich pokutovlch bodti za neplnenl vlTkonovVch ukazatel0 dle Pillohy 3 k teto
Smlouv6 je povinnostl Provozovatele, kter! o jejich v1i5i, 1ako2 i o vlSi odpovidajici smluvni
pokuty vede evidenci a informuje Vlastnika v pravideln6 rocnI zpravd o provozov6nl dle cl. 14.1
t6to Smlouvy.

17.3 Smluvni pokuty

za poru5eni dal5ich smluvnich povinnosti Provozovatele

Smluvni Strany sjedn6vaji n6sledujici pokuty za poru5eni povinnosti dle t6to Smlouvy:

(a) Pii nepiedloZeni

rocnl zpr6vy o provozov6n[ v dohodnute lhirte dle cl. 14.1(b) t6to Smlouvy
je Provozovatel povinen zaplatit smluvnl pokutu ve v1i5i 10 smluvnich pokutovyich bod0 zvy5enou
o 0,1 smluvnlho pokutov6ho bodu za kaldy den prodleni; povinnost piedlo2it zpr6vu tim
nezanikd.
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(b) Pii zam6rn6m

zkresleni vstuptr do monitorovaciho syst6mu, ktery zahrnuje monrtoring dle cl.
14 teto Smlouvy a vlkonov6 ukazatele dle el. 10 teto Smlouvy, nebo vlstup0 z nej je
Provozovatel povinen zaplatit smluvnl pokutu ve vlSi 20 smluvnlch pokutovfch bod0 s tlm, 2e
Provozovatel je povinen zaplatit tuto smluvnl pokutu pouze jedenkr6t ro6n6.

(c) Pii selh6ni monitorovaclho

syst6mu, kter! zahrnuje monitoring dle cl. 14 t6to Smlouvy
a vykonov6 ukazatele dle cl. 10 teto Smlouvy, je Provozovatel povlnen zaplatit smluvnI pokutu ve
vlSi 3 smluvnlch pokutovlich bod& za kaZdou ud6lost. Za selh6ni monitorovaciho syst6mu lze
pokutovat vlcekr6t v prib6hu jednoho roku, a2 do celkove vfse 30 smluvnich pokutovfch bodrlr
za kaldou ud6lost.
Selh6nlm monitorovaclho syst6mu je moZn6 ozna6it zejmlnakaldy jednotlivlf piipad, kdy.

'

Provozovatel nezajistil sledov6ni a bezchybnb zaznamendnl v5ech dat potiebnych k
vyhodnoceni vlkonovych ukazatelu uvedenych ve Smlouv6 a jejich piiloh6ch, tj. data
nelze pouZit pro stanovenl vlkonovlich ukazatelfr (napi. chybi 0daje
o ukoncenI Opravy);

'

Provozovatel znemoZnil jaklmkoliv zp0sobem Vlastnlkovi prov6st cinnosti, ke kterym je
opr6vn6n dle cl. 14.2161o Smlouvy;

.

Provozovatel chybn6 vyhodnotil jednotlive vlkonov6 ukazatele; nebo

'

Provozovatel chybnd vyhodnotil jednotliv6 smluvnl pokuty vztahujlcf se
ukazatelum di monitoringu.

k

vfkonovym

(d) Pii poruSeni povinnostl stanovenych

v cl. 21 16lo Smlouvy ve sjednane lhite je Provozovatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve v1i5i 20 smluvnich pokutovlich bodir zvySenou o 0,5 smluvniho
pokutov6ho bodu za kaldy den prodlen[.

17.4 Splatnost a zprisob rihrady smluvnich pokut
(a) Smluvni pokuty dle smluvnlch pokutovych bodi za nepln6ni smluvnlch vykonovfch
ukazatelfr jsou splatn6 jednou rocn6, a to bezhotovostnl platbou na 0cet Vlastnlka do 30
kalend6inich dn0 od data sjednan6ho pro piedloZeni rocni zprAvy o provozov6ni. Pokud nastane
situace podle el. 17 .3 t6to Smlouvy, kdy je Provozovatel povinen zaplatit jin6 smluvni pokuty dle
t6to Smlouvy neZ za nepln6ni vlikonovlch ukazatelu, ucinl tak na zlkladd pisemn6 vyzvy
Vlastnlka bezhotovostni platbou na 0cet Vlastnlka se splatnosti 30 kalend5inlch dn0 od zaslSni
vyzvy,

(b) Smluvnl pokuta, kterou je Provozovatel povinen hradit Vlastnikovi dle syst6mu

smluvnlch

pokutovfch bodfr, se sniZuje o c6stku, kter6 byla Provozovateli pravomocn6 stanovena z titulu
veiejnopr6vnI sankce za poru5eni l62e povinnosti a Provozovatelem skutecn6 zaplacena. Pokud
dojde k pravomocn6mu uloZen[ veiejnoprdvni sankce pot6, co jiZ byla Provozovatelem smluvni
pokuta uhrazena, zavazuje se j[ Vlastnik ve v!51, v niZ na ni dle v6ty piedchozi nem6 n5rok,
vr6tit, a to do 60 dn0 ode dne dorucenl vyzvy a dolo2eni vf5e a zaplacenI piislu5n6
veiejnopr5vni sankce.

(c)

Zaplacenim smluvni pokuty nezanik6 povinnost, jejiZ splneni bylo smluvni pokutou zaji5t6no.
Zaplaceni smluvnl pokuty nem6 vliv na n6rok na nahradu Skody zp0soben6 poru5enim smluvni
povinnosti ani na jeji vf5i. Pr6vo na zaplaceni smluvni pokuty zilslAvA zachov6no
i po ukoncenit6to Smlouvy.
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LIBERAETi UOAI.OST

18.1 Definice Liberadni Udilosti
Liberacnl ud6losti piedstavuji okolnosti vylu6ujici povinnost Provozovatele platit smluvni pokutu
jen
,,Liberadni Ud6lost"). Za Lrberacnl Ud6losti se povaZuji obdobne piipady dle ustanoveni $
2913, odst.2 zAkona e.8912012Sb., obcansk! zdkonik, ve zn6nl pozd6jiich piedpis0.

za poruSenl povinnosti dle t6to Smlouvy v rozsahu stanoven6m touto Smlouvou (d6le

Za Liberacnl Ud6lost se tak6 povaZuje situace, kdy Vlastnlk.

(a) neakceptuje n6vrh Provozovatele k Pl6nu Obnovy splnujici podminky dle cl.

a

11.3(c)

soucasn6 Provozovatel prok62e piicinnou souvislost mezi konkr6tnim nesplndnim urcit6
smluvnl povinnosti a c6stl Kanalizace, kterd byla piedm6tem nAvrhu Provozovatele na zaiazeni
do Pl6nu Obnovy, nebo

(b) nerealizoval urcitou akci dle schv6leneho Pl6nu Obnovy a Provozovatel prokdZe piicinnou
souvislost mezi konkr6tnlm nesplnenim urcite smluvnI povinnosti a c6sti Kanalizaci, na kter6
nebyla provedena Obnova dle Pl6nu Obnovy.

18.2 lnformov6ni o vzniku Liberadni Udilosti
Provozovatel je povinen ozn6mit Vlastnlkovi vznik Liberacni Ud6losti bez zbytebn6ho odkladu,
nejpozd6ji v5ak do 3 (slovy. tii) dnir pote, co 4isli,2e nastala Liberaeni Ud6lost. Ddle je povinen
nejpozd6ji do 14 (slovy: ctrn6cti) dnfi pot6, co bylo Vlastnikovi doru6eno v1i5e uveden6
ozn6men[, piedat Vlastnikovi dokument obsahujicl.

(a) 0pln6 plsemne vysvdtlenl Liberacni Ud6losti a uvedeni zavazki Provozovatele, kter6 neni
moZn6 v d0sledku Liberacn[ Ud6losti splnit;

(b) zp[tsob, jak;im navrhuje odstranit/odstranil ndsledky zp[rsoben6 Liberacni Ud6losti vcetn6
zAkladni kalkulace piedpokl6danlich/vynaloZenlich n6kladi, navrleni Smluvni Strany, kterS m6
blt dle nAzoru Provozovatele odpov6dnA za odstran6ni n6sledku a termin piedpokl6dan6ho
0pln6ho odstraneni n6sledk0 Liberacnl Ud6losti.

V piipade, 2e Provozovatel nesplnl i6dn6 a vcas

povinnosti dle tohoto cldnku Smlouvy, je
povinen plnit veSkere sv6 povinnosti tak, jakoby Liberacni Ud6lost nenastala.

18.3 Drisledky uplatn6ni pr6va z Liberacni Ud6losti
V souvislosti s poruSenlm zAvazki Provozovatele vypllivajicich z t6to Smlouvy, ktere

bylo

zp0sobeno i6dn6 ozn6menou LiberacnI Ud6losti, nenI Vlastnlk opr6vnen.

(a) uplatnit sv6 pr6vo piedcasn6ho ukoncenI t6to Smlouvy,
(b) uplatnit sv6 prdva vyplfvajicl z povinnosti Provozovatele platit Vlastnikovi piisluSnou(e)
smluvnI pokutu(y) a sou6asne nenI Vlastnik opr6vndn uplatnit sv6 pr6vo k zapocit5vdnl
piislu5nfch smluvnich pokutovych bodi odpovidajicich takov6(ym) smluvni(m) pokut6(dm), kter6
byly vyvol5ny Liberacni UdAlost[, a to po dobu trv6ni Liberacni Uddlosti a doby nezbytn6 k
odstran6nI jejich ndsledk0.

18.4 Doplnujici ustanoveni

k ripravd Liberadni Ud6losti

(a) Vlastnik hradi n6klady a rozhoduje o zp0sobu odstran6ni n6sledk0 Liberacni Ud6losti.
Provozovatel je povinen poskytovat Vlastnikovi piim6ienou soucinnost dle jeho pokyn0.
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(b) Pln6nI povinnostl

Provozovatele stanovenych touto Smlouvou (znemoZnenych Liberacni
Uddlosti) je omezeno pouze na dobu trvdnl Liberacni Uddlosti vcetnd doby nezbytne
k odstran6nl ndsledku Liberacni Udalosti br6nicich iidnemu plneni povinnosti Provozovatele,
Provozovatel je povinen odstranit n6sledky Liberacnl Ud6losti v dobd piim6iene povaze
Liberadni Ud6losti a v souladu se Zavedenou Odbornou praxi.

(c)

Vlastnik je povrnen idrdne uplatnovat ve5ker6 sv6 n6roky z titulu odpov6dnosti za Skodu ve
vztahu ke Kanalizaci v0ci tietlm osobdm ve viech piipadech, kdy to po ndm lze rozumne
poZadovat a takovy postup se jevi byt efektivnl; pln6ni takto ziskan6 Vlastnik pouZije k
odstran6ni piislu5n6 Skody.

19

ODPOVEDNoST zA SKoDU, PoJISTETI n JISToTA

19.1 Odpov6dnost za Skodu
(a) Kalda Smluvni Strana odpovid5 druh6 Smluvni Stran6 za Skodu zp0sobenou

poru5enim
povinnostl z t6to Smlouvy, ledaZe prokA2e, Ze poru5enl povinnosti bylo zptsobeno okolnostmi
vylucuj iclmi odpov6dnost.

(b)

Provozovatel je odpovddny za Skodu vzniklou jeho cinnosti podle t6to Smlouvy Vlastnlkovi
tietlm osobdm v rozsahu dan6m pr6vnlmi piedpisy.

19.2

i

PojiSt6ni

Pro kryti [hrady Skody je povinen Provozovatel na svfrj ndklad uzaviil a udrZovat po Dobu
ProvozovdnI v platnosti pojistnou smlouvu odpovldajici poZadavktrm uvedenym v Piiloze
e. 7 kt6to Smlouvd a na Z6dost Vlastnlka prok6zat bez zbytecneho odkladu splneni teto
povinnosti.
Provozovatel je oprdvndn uzaviit ijine druhy pojistnlch smluv, neZ stanovi tento cl6nek Smlouvy,
av5ak s tlm, Ze pojistn6 smlouvy uzavien6 Provozovatelem nad r6mec cl6nku '19 Smlouvy nesmi
v Z6dn6m ohledu omezit pr6va Vlastnlka vypllivajici z pojistnlich smluv uzavienfch
Provozovatelem dle piedch6zejlciho odstavce. Provozovatel je povinen o t6chto pojistnfch
smlouv6ch plsemn6 informovat Vlastnlka, a to nejpozdeji do 15 (slovy. patn6cti) dni po jejich
uzavieni, a to vcetn6 podmlnek tohoto (t6chto) pojiSteni.

19.3 Jistota
Provozovatel poskytne ve lh0td dle cl. 22.2 Smlouvy Vlastnikovi Jistotu ve 600 000,- Kc (slovy:
Sest set tislc korun 6eskfch) splnujici poZadavky Vlastnika stanovene v Pilloze c. 8 k teto
Smlouv6 (d6le jen ,,Jistota").
Vlastnik se v0ci Provozovateli zavazuje, Ze uplatni pr6va z Jistoty pouze v pilpad6:

(a) Hrub6ho Poru5enI Smlouvy; nebo
(b) n6rok0 na n6hradu Skody zp0sobene Provozovatelem.
Provozovatel je povinen doplnit pen62nl prostiedky Jistoty na p0vodni vlSi, pokud Vlastnik
pendZnl prostiedky z Jistoty opr6vn6n6 cerpal, a to do jednoho meslce od doruceni pisemn6
vyzvy Vlastnlka Provozovateli. Vlastnlk je povinen vrdtit Jistotu s piisluSenstvlm, pokud nebyla
opr5vnen6 cerp6na Vlastnikem nejpozd6ji do jednoho m6sice po Dni Vypoi6d6ni.
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19.4 D0sledky prodleni Provozovatele
Pro piipad prodlenI Provozovatele s pln5nIm penSZiteho zAvazku vri6i Vlastnlkovi, vdetnd
povinnosti hradit N6jemn6, je Provozovatel povinen uhradit Vlastnikovi lrok z prodleni urcen!
piedpisy pr6va obcanskeho.

20

uKoNe ENi SlVil-OUVy

20.1 Ukondeni Smlouvy dohodou
(a) Tato Smlouva miZe blit ukoncena

plsemnou dohodou Smluvnich Stran.

20.2 Ukondeni Smlouvy vfpovddi Vlastnika
Tato Smlouva m0Ze byit pied uplynutim Doby Provozovani ukoncena vlipov6di ze strany

Vlastnika, jestliZe je spln6na kter6koli z tdchto podmlnek (d6le jen ,,Hrub6 Poru5eni Smlouvy"):

(a) Provozovatel ztrati trvale nebo dlouhodob6

podnikatelsk6 oprdvndni

k vykonu cinnosti,

k nimZ se touto Smlouvou zavazuje',

(b)

Provozovatel poru5uje pr6vnI piedpisy upravujici vlkon Provozov6ni ci povinnosti vypllivajici
z t6to Smlouvy, a tento stav neodstranl ani v dodatecn6 piimeiene lh0te mu k tomu Vlastnikem
poskytnute;

(c) Provozovatel poru5l zAkaz zmeny kontroly
(d) Provozovatel celkov6 dos6hne v obdobl

uvedenyi v dl6nku '15.3 t6to Smlouvy;

bezprostiedne po sobe ndsledujicich 36 (slovy:
tiiceti5esti) mdsicfr trvdnlt6to Smlouvy vlce neZ40 smluvnlch pokutovyich bod&;
Provozovatel je vprodleni s piedloZenlm rocnl zprAvy
Smlouvy, po dobu delSi neZ 90 dn0;

(e)

o provozov6ni dle el. 14.1(b) teto

(0

Provozovatel se dopustil z6m6rn6ho zkresleni vstup0 do monitorovaciho syst6mu, ktery
zahrnuje monitoring dle cl. 14 t6to Smlouvy a vykonov6 ukazatele dle cl. 10 t6to Smlouvy, nebo
vfstup0 z n6j; nebo

(g)

Provozovatel i6dne neplnl
dobu del5i ne2 dva (2) m6sice.

i pies pisemn6 upozorn6ni Vlastnika sv6 pen6Zitb zAvazky

po

20.3 Ukonceni Smlouvy vfpov6dl Provozovatele

bft pied uplynutim Doby Provozovani ukoncena vlipovedi ze strany
Provozovatele, jestliZe Vlastnik neposkytuje Provozovateli nutnou sou6innost, ac se k nl touto
Smlouvou zavazal, nebo Provozovateli jinak br6nl v uZivAni Majetku ci pln6ni povinnosti dle t6to
Smlouvy, a tento stav neodstrani ani v dodate6ne piim6iene lh0t6, kterou mu k tomu
Provozovatel pisemn6 poskytne.

Tato Smlouva m0Ze

20.4 Vipov6dni lhita
Vyipovddni lhfrta pro ukonceni Smlouvy se sjedn6vd v d6lce 6 m6sici pro ob6 Smluvni Strany,
jeji beh zacinA prvnlm dnem mdsice ndsledujiciho po dorucenivypov6di druh6 Smluvni Strane.

20.5 Postup pii Sporu
Obe Smluvni Strany se zavazuli, 2e pii Sporech o to, zda vypovedni d0vod existuje ci nikoli,
budou aplikovat postup pro ie5eni Spor& dle cl. 23 t6to Smlouvy.
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pneoAvaci pRocES pRl uKoNeENi Swil-OUVy

21.1 zakladni ustanoveni - vriceni Majetku zp6t vrastnikovi
Provozovatel se zavazuje piedat Majetek zpdt Vlastnikovi ke Dni Skonceni ve stavu, ktery
odpovldd b62n6mu opotiebenI pri i6dn6m prov6d6ni ldrZby, neni-li Smluvnimi stranami
sjedndno jinak. Podrobnosti k procesu pied6ni majetku mezi Smluvnimi Stranami jsou uvedeny
v Piiloze c. 6 k t6to Smlouv6. Podrobn6jSi pravidla pied6vAni a pievzeti Majetku Smluvnimi
Stranami

21.2 Povinnosti Provozovatele
Provozovatel se zavazuje:

(a) piedat Majetek zpet Vlastnlkovi ke Dni Skonceni ve stavu, kter! odpovid6

opotiebeni pii i6dn6m provdddni UdrZby, neni-li Smluvnimi stranami sjedn6no jinak;

b6Znemu

(b) piedat Vlastnlkovi seznam zam6stnanc0, u kterfch m02e dojit k piechodu prAv a povinnosti
z pracovndpr6vnlch vztah0 dle ustanoveni $ 338 odst. 2 zAkona e. 26212006 Sb., zdkoniku
prdce, ve zndnI pozd6jSich piedpisi v d0sledku uzavienI nov6 provozni smlouvy
s provozovatelem odli5nlim od Provozovatele a z6rovei piehled mzdovlch n6klad0 na tyto
zam6stnance strukturovany dle druhu vykonavane prdce; a

(c) poskytnout Vlastnikovi pri pieddni ve5kerou potiebnou soucinnost tak, aby doslo
k bezodkladn6mu pievzeti Majetku a jeho bezprostiednd navazujicimu plynul6mu
a bezpecn6mu Provozov6nI Vlastnlkem ci nov;im provozovatelem.

(d) Po pieddnl Majetku ze)mbna splnit sv6 smluvnI zAvazky vr]ci Vlastnikovi,

dokoncit
zpracovAnl aktualizovan6 Majetkov6 Evidence a Provozni Evidence za posledni rok Provozov5ni
Kanalizaci, poskytnout soucinnost pii vypoisdAni zAvazkJ Vlastnika v oblasti poplatk& za
vypouStdnl odpadnlch vod za posledni rok provozov6ni a splnit i ostatni povinnosti z teto
Smlouvy.

(e) do Dne VypoiSd5nl, nebude-li mezi Smluvnimi Stranami pisemn6 dohodnuto jinak, udrZovat

v platnosti a 0cinnosti Jistotu a plnit povinnosti k vypoi6d6nl vztah[r vyplfvajici z platebnlho
mechanismu dle Smlouvy podle Piilohy c. 5 k teto Smlouvd.

21.3 Povinnosti Provozovatele ve vztahu k vfb6ru nov6ho provozovatele
Smluvnl strany se zavazujl postupovat v obdobi piipravy nov6ho vyiberoveho iizeni zpfrsobem,
kterli nebude diskriminovat Provozovatele nebo ostatni 0castniky nov6ho vlib6rov6ho ilzeni.
Provozovatel se zavazuje v r6mci piipravy a realizace noveho vliberoveho iizeni poskytovat
Vlastnikovi nezbytnou soucinnost, zejm6na pii poskytov6ni informaci vztahujlcich se k piedm6tu
smlouvy dle dlSnku 4.1 Smlouvy.
22

22.1

UZAVRENi A UEIruruOST SMLOUVY A DOBA JEJIHO TRVANI
UEinnost Smlouvy
Tato Smlouva 1e uzaviena a nabfvd 0cinnosti dnem jejiho podpisu ob6ma Smluvnimi Stranami
a koncl v Den Vypoi5d6ni, nevyplfv6-li z kontextu Smlouvy,2e urcitl ustanoveni t6to Smlouvy
maji trvat i po tomto dni.
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22.2 Zvl65tni povinnosti Provozovatele pied Dnem Zahiljeni Provozovini
Provozovatel je povinen nejpozd6ji do Dne ZahAleni Provozov6nl plsemn6 prokAzal Vlastnikovi,
2e splnil sve povinnosti dle el. rc.2 a'19.3 a ve stejn6 lhute je povinen piedloZitVlastnlkovi kopii
povoleni k provozovAni Kanalizacl dle t6to Smlouvy.

22.3

Raana Doba Provozov6ni

Provozov6ni na zdklad6 teto Smlouvy
Provozov6ni do 31 .12.2025.
23

PRAV|DLa neserui

se sjedn6vd na dobu urcitou ode Dne

Zah1jeni

sponu

23.1 Zprisob ie5eni Sport
Jaklikoli spor mezi Smluvnlmi Stranami vznikly z t6to Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou (d6le jen ,,Spor") bude ie5en Expertem pokud nebude moZn6 vyie5it Spor jedn6nim
dle cl. 23.3 teto Smlouvy.

23.2 Zprisob hrazeni n6kladrj v souvislosti s ie5enim Sporu
KaZdA Smluvnl Strana ponese sv6 ndklady v souvislosti s ieSenim Sporu a d6le v pilpadd ie5eni

Sporu vlce Experty plati, 2e kaldl Smluvni Strana nese ndklady a odm6nu sv6ho Experta
a n6klady a odm6nu tietiho Experta nese kaZd6 Smluvnl Strana rovnym dilem bez ohledu na
obsah rozhodnutl Expert0. Uveden6 ustanoveni se nevztahuje na n6hradu n6kladr]r iizeni pied
soudem, o nichZ rozhoduje dle rjsp6chu ve v6ci, piipadnS dal5ich skutecnosti, soud.

23.3 Jedn6ni
(a) Spor vznik6 dorucenim

plsemn6ho ozn6meni obsahujiciho strucn! popis Sporu s vylicenim
v5ech skutkovych okolnosti a n6vrhem ieieni Sporu druh6 Smluvni stran6. V piipad6 vzniku
Sporu se Smluvnl strany zavazuji pied piedloZenlm sporu Expertovi nebo soudu piistoupit
k jedn6ni. Z6stupci Smluvnlch Stran budou o Sporu jednat vdobr6 viie a s cilem nallzt ieseni
Sporu, ktere nejl6pe vyhovi duchu a [belu Smlouvy.

(b)

Pokud se z6stupci Smluvnich Stran na ie5eni Sporu nedohodnou do 15 (slovy: patndcti)
pracovnlch dn0 od dorucenI ozn6meni o Sporu, mr]rZe kter6koliv Smluvnl Strana piedloZit Spor k
ieSeni v rdmci rozhodnuti Experta di soudem prostiednictvim soudniho iizeni dle n6sledujiciho
dldnku.

23.4 Re5eni Sporu

Expertem

Smluvni Strany se dohodly, 2e Expert bude ie5it Spory, pokud tak je vfslovn6 stanoveno
Smlouvou. Expertovi budou d6le piedkldd6ny na zdkladd dohody Smluvnich stran z6le2itosti,
kter6 v sob6 zahrnujl vyznamnou mlru technick6ho a/nebo financniho uv6Zeni, jsou cist6
technick6 a/nebo financni povahy a u kterych vfsledek rozhodovdni mA vyznamny dopad na
ie5enou ot6zku, kterou nelze casov6 odkl6dat.

(a) Expertem miZe byt ustanovena fyzickd osoba s vysoko5kolskyim vzdel6nim (technick6,
ekonomicke ci pr6vni) s odbornfmi zkuSenostmi v oblasti Sporu a s delkou praxe v piislu$n6m
oboru minim6ln6 5 (slovy. pet) Iet. Tato osoba musi blit zp0sobil6 k pr6vnim 0kon0m a
bez0honnS, piicemZ jejizku5enosti, odborn6 znalosti a mor6lnivlastnosti musi poskytovat z6ruku
zaji5t6nl iddn6ho a spravedliv6ho ie5eni Sporu, ktere nejlepe vyhovi duchu a 0celu Smlouvy.
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(b)

Expert musl b17t nez6visly, tj. musijim byit pouze takov6 osoba, kterd se nefcastnila ud6losti,
kter6 piedchdzely Sporu, ato aZ do chvile piedloZeni Sporu tomuto Expertovi.

(c)

SmluvnI Strana, kter6 Spor iniciuje, musl pisemne ozn6mit druh6 Smluvni Stran6 zahAjeni
ieSeni Sporu prostiednictvim Experta a toto oznameni bude obsahovat.

'

popis Sporu s uvedenim skutkovlch okolnosti, d0kaz0 (plati, 2e je moZn6 uvddet listinn6
dlkazy, vfslech svedk0 atd.);

'
'

identifikaci navrhovaneho Experta s od0vodn6nim jeho vyb6ru, popisu kvalifikace atd.;
informa ci, zda SmluvnI Strana navrhuje projednat Spor s jedn6nim nebo bez jedn6ni.

(d)

DruhS Smluvni Strana musi na ozn6menI prvni Smluvni Strany odpovedet do 5 (slovy: peti)
pracovnich dnfr s uvedenim, zda piijim6 osobu Experta a uv6st sv6 stanovisko ke Sporu
s vyllcen[m v5ech skuteenosti, o kter6 opir6 svd tvrzeni a dukaz0 a d6le zda pfrjim1 navrZenou
formu ie5enl Sporu (s jedn6nim/bez jedndnl).

(e) V piipad6, 2e druhd Smluvni Strana nesouhlasi s osobou Experta, bude Spor rozhodovdn

tiemi Experty, piicemZ druh6 Smluvni strana jmenuje sv6ho Experta, s uvedenim jeho kvalifikace
a navrhne, aby Experti urcenl Smluvnimi Stranami jmenovali tietiho Experta, piedsedu, a to do
10 (slovy: deseti) pracovnlch dni od doruceni oznAmenI druh6 Smluvni Strany.

(f)

Rozhodnut[ Experta (Expert0) bude pro Smluvni Strany zavaznl

a

konecn6 a bude

obsahovat n6leZit6 od0vodn6ni s uvedenim skutecnosti, kter6 byly br6ny v potaz.

(g)

Pokud bude Spor piedloZen k rozhodnuti Expertovi, bude Expert jednat z titulu rozhodce
podle $ 4 Z6kona o Rozhodcim Rlzeni. Misto ie5eni Sporu pied Expertem bude urceno
Expertem v mlst6 sldla Provozovatele nebo Vlastnika, nedojde-li k jin6 dohod6 Smluvnich stran,
a jednaclm jazykem bude cesky 1azyk. V pilpade, kdy Spor nebude mlt majetkovy charakter,
Smluvni Strany se dohodly, 2e Expert bude postupovat piimeien6 podle princip& uvedenych v
ZAkond o Rozhoddim Rizeni a na ie5eni Sporu se budou piimeien6 vztahovat ustanoveni tohoto
616nku Smlouvy.

23.5 Re5eniSporu soudnim iizenim
Pokud ieSenI Sporu nepiisluSi Expertovi, rozhoduje jej vdcne a mistn6 piislu5nf soud.

V piipad6 piedloZenl Sporu soudu, bude Spor rozhodovAn obecnyimi soudy eesk6 republiky.
SmluvnI strany se vlislovn6 dohodly, Ze mistnd piisluSnlm soudem je mistn6 piislusnyi soud
Vlastnika.

24

ZAvenecNA USTANoVENi
Tato Smlouva se iidi obecn6 zAvaznymi pr6vnimi piedpisy eeske republiky v platnem zndni
a dal5fmi pr6vnimi normami, na n62 je ve Smlouv6 cin6n odkaz.
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Podet vyhotoveni

Tato Smlouva je vyhotovena v5 stejnopisech v ceskem Jazyce Ka1dA ze Smluvnich Stran si
ponechd 2
jedno vyhotoveni Smlouvy je pak urdeno pro poskytovatele dotace
..vyhotovenl,
vrdmci OPZP. Piilohy t6to Smlouvy tvoii jeji nedilnou souedst a mohou bft dolozeny pouze
v elektronick6 podob6 na piilozen6m nepiepisovatelnem cD/DVD.
Zmdny t6to Smlouvy vyZaduji ke sv6 platnosti plsemnou formu v podob6 postupne cislovanych
dodatk0.

easti ga c Piilohyc. 5 kt6to smlouv6, tj. Model a N6strojjsou vyhotoveny pouzevetektronick6
podob6, a to na piiloZen6m nepiepisovateln6m CD/DVD opatienem na licove stran6 podpisy
Smluvnlch Stran nebo na piiloZen6m nepiepisovateln6m CD/DVD obsahujicim soubory opatiene
zarucenym elektronickyim podpisem Smluvnlch Stran.

24.2 Zprisob komunikace
Za plsemnou formu se pro 0cely t6to Smlouvy pova2uje i elektronick6 poSta ov6ien6 zarucenym
elektronickfm podpisem. Pokud je zasl6na elektronickou poStou bez oveieni zarucenlim
elektronicklim podpisem, musl bft n6sledn6 potvrzena listinnou formou ve lh0t6 sedmi (7) dnrl od
odesl6nI elektronicke po5ty.

24.3 Postoupeni

pr6v

ZaAna ze Smluvnlch Stran nenI oprdvndna bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu druh6 Smluvni
Strany postoupit kter6koli z prAv vypllivajicich z t6to Smlouvy tieti osob6.

24.4 Salv6torski klauzule
SmluvnI Strany se zavazuji v piipad6, Ze nekter6 z ustanoveni t6to Smlouvy je nebo se stane
neplatnyim ci ne0cinnlim, nahradit neplatn6 ci neucinn6 ustanovenI t6to Smlouvy ustanovenim
jinfm, platnfm a lcinnym, kter6 svyim smyslem nejlepe odpovid6 ucelu t6to Smlouvy. Neplatnost
nebo nevynutitelnost kte16hokoliv ustanovenI t6to Smlouvy nemd vliv na platnost nebo
vynutitelnost ostatnlch ustanoveni Smlouvy jako celku.

24.5 Podpisy
Smluvnl Strany tlmto prohla5uji a potvrzuji, 2e veSker6 ustanovenI a podminky t6to Smlouvy byly
dohodnuty mezi Smluvnimi Stranami svobodnd, valnd a urcit6, nikoliv v tisni a za n6padn6
nevyihodnlch podminek a na dtrkaz toho piipojuji sve podpisy:

Obec Zdiby

Stavokomplet spol. s r.o.

JUDr. Eva Slavikov6, starostka
Ve

Zdibech

lng.

2020

, jednatel

V Z6pech dne 18.9.2020
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pnilony

Piiloha c.

1: Vymezeni piedmdtu n6jmu (Majetku)

Piiloha d. 2: Pl5n financov5ni obnovy vodovod0 a kanalizacivlastnika
Piiloha d. 3: Vikonov6 ukazatele
Piiloha

c.4:

Po2adavky na obsah ro6ni zpravy o provozov6ni

Piiloha 6. 5: Platebnimechanismus

(a) east n - platebnl Mechanismus
(b) e ast g - Model (pouze elektronick A verze, soubor ,,Zakladni_modut_vil.0.1 1.xls" )
(c) e ast C - N6stroj (pouze elektronick a veze, soubor ,,Vyrovnavaci_nastroj_v11.0.1 1.xls" )
Piiloha 6. 6: Podrobndjii pravidla pied6v6nia pievzeti Majetku Smluvnlmi Stranami
Piiloha 6. 7: Po2adavky Vlastnika na pojist6ni
Piiloha 6. 8: Poiadavky Vlastnika na Jistotu
Piiloha d. 9: Vzor Smlouvy s Odb6rateli
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