DODATEK č. 6
ke smlouvě o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě
a rozvoji majetku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 17. 12. 1996
ve znění pozdějších dodatků
I.
Smluvní strany

Sídlo :
Zastoupený :
(dále jen „SVAZ“)

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
586 01 JIHLAVA, Žižkova 93
RSDr. Jiřím V L A C H E M - předsedou předsednictva

a
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 BRNO, Soběšická 820/156
Ing. Bronislavem R E M E Š E M, Ph.D. - ředitelem divize Jihlava,
586 29 JIHLAVA, Žižkova 93
(dále jen „VAS“ a společně se SVAZEM jen „Strany“)

Sídlo :
Zastoupená :

II.
Preambule
1.

Strany uzavřely dne 17. 12. 1996 smlouvu o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů
a kanalizací, o správě a rozvoji majetku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších
dodatků (dále jen „Smlouva“).

2.

Strany se dohodly, že v důsledku změny kalkulačního období z kalendářního roku na 12ti měsíční období
od 1. 7. do 30. 6. a v důsledku změny modelu provozování s účinností od 1. 7. 2014 dojde ke změně
způsobu tvorby ceny za vodné a ceny stočného, v důsledku čehož si Strany tímto přejí nahradit Přílohu č. 13
Smlouvy (Finanční model pro výpočet ceny vodného a stočného) novou přílohou a vypustit Přílohu č. 11
Smlouvy (Tvorba ceny pro vodné a stočné s přihlédnutím k růstu výkonnosti a efektivnosti provozování
„Vodovodů a kanalizací“) a provést další s tímto související změny Smlouvy, jak je dále stanoveno v tomto
dodatku.
III.
Předmět dodatku

1.

Strany se tímto dohodly, že s účinností od 1. 7. 2014 bude Příloha č. 13 Smlouvy (Finanční model pro
výpočet ceny vodného a stočného) nahrazena Přílohou č. 13 (Stanovení minimální výše nájemného pro
jednotlivá kalkulační období), která bude stranami podepsána současně s tímto dodatkem.

2.

Strany se tímto dohodly, že s účinností od 1. 7. 2014 se zrušuje Příloha č. 11 Smlouvy (Tvorba ceny pro
vodné a stočné s přihlédnutím k růstu výkonnosti a efektivnosti provozování „Vodovodů a kanalizací“), a to
bez náhrady. Výše ceny pro vodné a stočné se stanovuje v souladu s platnými právními předpisy (zejména,
nikoliv však výlučně, v souladu se zákonem o cenách, prováděcí vyhláškou a cenovým věstníkem).

3.

Strany se dohodly, že v první větě čl. 3.1 Smlouvy se slova „jednoho kalendářního roku“ ruší a nahrazují
slovy „dvanácti měsíců“.

4.

Strany se dohodly, že druhá věta článku 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
-

5.

„Minimální roční nájemné bude součástí oprávněných nákladů ceny vody pro vodné a stočné a bude
stanoveno ve výši dle Přílohy č. 13 – Stanovení minimální výše nájemného pro jednotlivá kalkulační
období.“

Strany se dohodly na zrušení čl. 3.5 Smlouvy a čl. 3.6 Smlouvy, a to bez náhrady.

6.

Strany se dohodly, že čl. 4.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:
-

4.2.
„Výše ceny pro vodné a stočné je v případě veškerých smluv o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod s odběrateli v rámci SVAZu jednotná a jednosložková.
Výši cen pro vodné a stočné včetně výše nájemného si strany potvrzují v písemné „Dohodě“ mezi VAS
a SVAZem (Příloha č. 5 a 6).
Kalkulace ceny vody pro vodné a stočné, sestavená dle dohody obou smluvních stran v upravené
struktuře nákladových položek, je nedílnou součástí Přílohy č. 5.
Při stanovení výše ceny pro vodné a stočné musí být respektována platná pravidla tvorby cen,
stanovená příslušnými orgány.“

7.

Strany se dohodly, že první a druhá věta čl. 4.6 Smlouvy se zrušují a nahrazují následujícím zněním:
-

„Výše ceny pro vodné a stočné může být změněna jen v případě změny nákladových položek, jejichž výši
nemůže VAS předmětem své činnosti a mírou své efektivity ovlivnit.
Pokud by nedošlo k dohodě o výši ceny pro vodné a stočné (Příloha č. 5), nájemném (Příloha č. 6),
rozsahu oprav (Příloha č. 8), Dohodě o ceně prací (Příloha č. 22), do začátku období, na které má býti
uzavřena, platí v tomto novém období stará cena podle dosavadních „Dohod“, avšak pouze pro
období prvních tří měsíců nového období (zpravidla roku).“

8.

Strany se dohodly na zrušení čl. 15.2 Smlouvy, a to bez náhrady.

9.

Strany se dohodly, že s účinností od 1. 7. 2014 dochází postupem v souladu se Smlouvou k aktualizaci
následujících příloh Smlouvy:
-

Příloha č. 2 Smlouvy (Směrnice pro náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod
při přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod na VH zařízeních provozovaných
VAS, a.s. divizí Jihlava, nebo pro činnosti s tím související)

-

Příloha č. 3 Smlouvy (Směrnice pro poruchovou a havarijní službu na vodohospodářských zařízeních
provozovaných VAS, a.s. divizí Jihlava)

-

Přílohy č. 5 Smlouvy (Dohoda o výši vodného a stočného na příslušný rok),

-

Přílohy č. 6 Smlouvy (Dohoda o výši ročního nájemného na příslušný rok)

-

Přílohy č. 8 Smlouvy (Dohoda o celkovém rozsahu dodavatelských oprav pro příslušný rok)

-

Příloha č. 9 Smlouvy (Písemné zmocnění předsedy představenstva VAS k podepisování a zastupování
společnosti)

-

Příloha č. 14 Smlouvy (Stížnostní řád)

-

Příloha č. 15 Smlouvy (Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod)

-

Příloha č. 16 Smlouvy (Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod)

-

Příloha č. 17 Smlouvy (Plán údržby „Vodovodů a kanalizací“ pro příslušný rok)

-

Příloha č. 18 Smlouvy (Seznam objektů vybavených systémem řízení technologických procesů s plánem
profylaktických prohlídek pro příslušný rok)

-

Příloha č. 19 Smlouvy (Seznam objektů vybavených čerpací technikou pro vyhodnocování měrné
spotřeby)

-

Příloha č. 20 Smlouvy (Plán revizí vyhrazených technických zařízení „Vodovodů a kanalizací“)

-

Příloha č. 21 Smlouvy (Plán profesních školení zaměstnanců VAS)

-

Příloha č. 22 Smlouvy (Dohoda o ceně prací na příslušný rok)

Tyto aktualizované přílohy budou stranami podepsány současně s tímto dodatkem.

IV.
Ostatní ujednání
1.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce českém, přičemž
každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

2.

Tento dodatek, jakož i aktualizované přílohy Smlouvy podepisované současně s tímto dodatkem, nabývají
platnosti okamžikem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti ke dni 1. 7. 2014.

3.

Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní smluvní ujednání této Smlouvy včetně příloh tímto
dodatkem výslovně neupravené jím dotčeny nejsou a zůstávají v platnosti beze změny.

4.

Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle. Strany dále
prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen ani v tísni, ani za nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ STRANY PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY

V Jihlavě dne ……….....2014

V Jihlavě dne ……….....2014

...............................................
RSDr. Jiří V L A C H
předseda předsednictva

.....................................................
Ing. Bronislav R E M E Š, Ph.D.
ředitel divize

