SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ NA
KANALIZACI A ČOV DŘEVĚNICE
I.

Smluvní strany
Vlastník – provozovatel: Obec Dřevěnice, Dřevěnice č.p. 56, 507 13 Železnice
Zastoupení:

starosta obce Mgr. Dušan Vrabec

IČ:

00578321

DIČ:

CZ00578321

Bankovní spojení:

ČS č.ú. 19-2914576339/0800

a

II.

Servisní organizace:

STAVOKA Kosice a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec n. C.

Zastoupení:

Ing. Petr Izakovič, ředitel společnosti

IČ:

25275119

DIČ:

CZ25275119

Bankovní spojení:

KB č.ú. 19-6870000247/0100

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění servisních služeb na kanalizaci a čistírně odpadních vod
Dřevěnice, které jsou ve vlastnictví obce Dřevěnice, jenž je zároveň i provozovatelem.
Kanalizace sestává z kanalizačních stok vč. 4 čerpacích stanic a čistírny odpadních vod (dále jen
ČOV).

III.

Servisní služby na kanalizaci a ČOV
Servisní služby na kanalizaci a ČOV zahrnují zejména:
a) Kontrolu odvedení splaškových vod a jejich čištění v ČOV.
b) Pravidelné kontroly činnosti ČOV, zajištění jejího chodu, vývoz přebytečných kalů, běžnou
údržbu, vedení provozního deníku a provozních záznamů.
c) Sepsání smluv na odvedení odpadních vod s odběrateli.
d) Běžnou údržbu, běžné a havarijní opravy zařízení sloužícího k odkanalizování odpadních vod

e) Opravy a běžnou údržbu kanalizačních stok a přípojek na veřejném prostranství.
f) Vydávání vyjádření z hlediska existence podzemních vedení, v územních a stavebních řízení,
vydávání stanovisek k možnosti připojení na kanalizaci.
g) Zpracování kompletní fakturace stočného vč. kontroly příchozích plateb, doručení faktur za
stočné odběratelům.
h) Uzavírání a příprava smluv se třetími osobami za účelem plnění dílčích povinností, které
provozovatel není schopen zajistit vlastními silami (vzorky, garanční servis, elektro servis,
přenos dat aj.)

IV.

Finanční podmínky
Provozovatel se se servisní organizací dohodl na finančním plnění za výše uvedené služby, a to
ve výši 168 700 Kč,- za jeden kalendářní rok. Výsledná částka může být upravena formou
dodatku dle skutečných nákladů. Částka bude rozdělena do čtyř faktur, vždy za uplynulé
čtvrtletí.
Výsledná cena zahrnuje:
1) Mzdové náklady a povinné odvody (přímé mzdy, soc. + zdrav. pojištění)
2) Výrobní režie (doprava osobním autem, drobná vydání)
3) Správní režie (administrativní náklady, zpracování fakturace, poštovné, servisní kontroly,
zajištění revizních zkoušek)

V.

Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností do 31.12.2018 s výpovědní lhůtou 1 rok.
3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků potvrzenými
oběma stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každá ze stran obdrží po dvou.

V Kosicích dne

V Dřevěnici dne

Servisní organizace:

Vlastník a provozovatel:

