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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod  
č…../ Rost / 20.. 

 (dále jen „Dodatek“) uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu v platném znění (dále jen „zákon“)  

mezi smluvními stranami: 
 
I. Smluvní strany 

VLASTNÍK A PROVOZOVATEL :     Obec Rostoklaty 
se sídlem:       281 71 Rostoklaty č.p. 32 
IČ :  00235709      DIČ:  CZ00235709 
zastoupený:        Radkou Novákovou, starostkou 
tel. :      321 672721                               E-mail: obec@rostoklaty.cz                          
Web:      rostoklaty.cz                       ID datové schránky:  zysbihw 
bankovní spojení:                       ČSOB, č.ú.: 112308464/0300                                                         
(dále jen „Provozovatel“) 
a 
ODBĚRATEL :  
Jméno a příjmení/titul/ obchodní firma  

Trvalý pobyt/sídlo nebo místo podnikání:   

Datum narození:    ………………  DIČ------------------------- 

 (dále jen „Odběratel“) 

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označovány jako „Smluvní strany“, samostatně pak každý 
jako „Smluvní strana“. 

 
II. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne ……………… smlouvu o odvádění odpadních vod č…….., jejímž 
předmětem je úprava vztahů, práv a povinností mezi provozovatelem a odběratelem při odvádění odpadních 
vod kanalizací pro veřejnou potřebu a jejich čištění na čistírně odpadních vod. 
 
III. P ředmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v případě poruchy čerpadla, k níž došlo vinou odběratele, je odběratel 
povinen uhradit obci smluvní pokutu, která je splatná v hotovosti v den odstranění závady,  v následující 
výši: 

za porušení provozního řádu u jedné technologie v jednom kalendářním roce:  
- 1 porucha 500,-Kč bez DPH;   
- 2 poruchy 1.500,-Kč bez DPH  
- 3 poruchy a více 2.500,-bez DPH  

 
Obec Rostoklaty se naopak zavazuje zajistit servis a uhradit náklady spojené s opravou, a to v souladu se 

Smlouvou o poskytování servisních služeb uzavřenou se společností AQ SPOL s.r.o..  

IV. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.  

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno.  

V Rostoklatech  dne ……………     V Rostoklatech  dne ……………… 

 

 
……………………………………………….                              

Provozovatel 
Obec Rostoklaty 

zastoupená starostkou Radkou Novákovou 

……………………………………………….                              
Odběratel 


