Smlouva
o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu
a o čištění odpadních vod
uzavřená ve smyslu § 8 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
obec Nová Ves
zastoupená: p. Martinem Exnerem, starostou obce
sídlo: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
IČO: 00237132
bankovní spojení: 0460043319/0800
datová schránka – ID: zsubhap
tel.: 315 765 056
e-mail: ou.novaves@centrum.cz
na straně jedné (dále jen „obec Nová Ves“)
a
obec Nelahozeves
zastoupená: Jakubem Bryndou, starostou obce
sídlo: Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves
IČO: 00237094
bankovní spojení: 0460045349/0800
datová schránka – ID: t42bciq
tel.: 315 785 003
e-mail: obec@nelahozeves.cz
na straně druhé (dále jen „obec Nelahozeves“)
a
D 8 – Park Logistik a.s.
zastoupená: p. Petrem Hiessem, MBA, na základě plné moci
sídlo: Senovážné nám. 1588/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 24192767
DIČ: CZ24192767
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17734
bankovní spojení: 254649547/0300
datová schránka – ID: 8i57y4t
tel.: 724 582 843
e-mail: info@d8parklogistic.cz
na straně třetí (dále též jen „Společnost D 8")
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uzavírají tuto
smlouvu o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod (dále jen „smlouva“):

I.
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.

4.

5.

Společnost D 8 – Park Logistik a.s. je vlastníkem a provozovatelem čistírny odpadních
vod nacházející se na pozemcích p.č. 186/14, p.č. 186/10, p.č. st. 528, p.č. st. 527, p.č. st.
526, p.č. st. 525, p.č. st. 533, p.č. st. 532, p.č. st. 531 a p.č. st. 529, jak jsou tyto
nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mělník na LV číslo 33, vše v k.ú. a obci Nelahozeves (dále jen
„ČOV“), IČME 2111-702790-24192767-4/1
Obec Nelahozeves je vlastníkem a provozovatelem tlakové kanalizace pro veřejnou
potřebu na území obce Nelahozeves, IČME 2111-702790-00237094-3/2 (dále jen
„kanalizace Nelahozeves“).
Obec Nová Ves je vlastníkem a provozovatelem tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu
v k.ú. Nelahozeves a k.ú. Nové Ouholice, která slouží k odkanalizování části obce Nová
Ves – Miřejovice, IČME 2111-706582-00237132-3/2 (dále jen „kanalizace Miřejovice“).
Odpadní vody vznikající v části obce Nová Ves - Miřejovice jsou odváděny
prostřednictvím kanalizace Miřejovice do kanalizace Nelahozeves, a to v místě napojení
v ulici Nová v obci Nová Ves. Před místem napojení je umístěna měrná šachta označená
jako „Š 1“, v níž je na potrubí osazen indukční průtokoměr pro měření množství
odpadních vod předávaných obcí Nová Ves do kanalizace Nelahozeves, a tím množství
odpadních vod přiváděných z části obce Nová Ves – Miřejovice na ČOV.
Na kanalizaci Nelahozeves je umístěna měrná šachta označená jako šachta „Š 2“, v níž je
na potrubí osazen indukční průtokoměr pro měření množství odpadních vod předávaných
obcí Nelahozeves (zahrnujících rovněž vody převáděné z kanalizace Miřejovice) na
ČOV.

II.
Předmět smlouvy
1.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této smlouvy se uzavírá tato smlouva,
jejímž cílem je ve smyslu § 8 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“), upravit mezi smluvními
stranami vzájemná práva a povinnosti, jimiž budou vytvořeny předpoklady a podmínky
pro zajištění plynulého a bezpečného provozování kanalizace Miřejovice a kanalizace
Nelahozeves a čištění odpadních vod vznikajících v části obce Nová Ves – Miřejovice a
na území obce Nelahozeves předaných na ČOV.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Obec Nelahozeves se zavazuje:
a) udržovat v platnosti smlouvu s obcí Nová Ves o zřízení věcného břemene
spočívajícího v uložení a provozování kanalizace Miřejovice, a to k pozemkům ve
vlastnictví obce Nelahozeves, dotčeným stavbou kanalizace Miřejovice. Věcné
břemeno bude s přihlédnutím k veřejně prospěšnému charakteru stavby kanalizace
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Miřejovice zřízeno bezúplatně s tím, že veškeré náklady, související se zřízením
věcného břemene a vkladem práva do katastru nemovitostí, ponese obec Nová Ves;
b) umožnit obci Nová Ves, jako provozovateli kanalizace Miřejovice, popř. jejímu
právnímu nástupci, převádět odpadní vody vznikající v části obce Nová Ves –
Miřejovice prostřednictvím kanalizace Nelahozeves do ČOV, a to bezplatně;
c) provozovat kanalizaci Nelahozeves v souladu s platnými právními předpisy,
kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro provoz této kanalizace,
rozhodnutími věcně a místně příslušných správních úřadů a s ustanoveními této
smlouvy;
d) zajistit odvádění odpadních vod vznikajících v obci Nelahozeves do ČOV, a to
v množství a jakosti uvedených v této smlouvě;
e) platit Společnosti D 8 odměnu za čištění předaných odpadních vod dle článku IV. této
smlouvy za podmínek a ve výši stanovených touto smlouvou;
f) jednat se Společností D 8 o všech záležitostech, které se týkají kanalizace Nelahozeves
a předem písemně informovat Společnost D 8 o zamýšlených stavebních či jiných
změnách na kanalizaci Nelahozeves, pokud tyto mohou mít vliv na vlastní stavbu
ČOV či její provoz;
g) umožnit Společnosti D 8, coby vlastníkovi ČOV, provedení kontroly dodržování
smluvních podmínek a odběr vzorků předávaných odpadních vod;
h) plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.
2. Obec Nová Ves se zavazuje:
a) respektovat a maximálním způsobem šetřit práva obce Nelahozeves, jakožto vlastníka
pozemků dotčených stavbou kanalizace Miřejovice;
b) provozovat kanalizaci Miřejovice v souladu s platnými právními předpisy,
kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro provoz této kanalizace,
rozhodnutími věcně a místně příslušných správních úřadů a s ustanoveními této
smlouvy;
c) zajistit odvádění odpadních vod vznikajících v části obce Nová Ves – Miřejovice
prostřednictvím kanalizace Nelahozeves do ČOV, a to v množství a jakosti uvedených
v této smlouvě;
d) platit Společnosti D 8 odměnu za čištění předaných odpadních vod dle článku IV. této
smlouvy za podmínek a ve výši stanovených touto smlouvou;
e) umožnit napojení a odkanalizování nemovitostí v dílčí části obce Nelahozeves
příslušející do předmětné kanalizační stoky vybudované na náklad obce Nová Ves.
Vybudování přípojek a domovních čerpacích šachet z nemovitostí v k.ú. Nelahozeves
bude provedeno na náklad obce Nelahozeves nebo samotných vlastníků dotčených
nemovitostí;
f) jednat se Společností D 8 o všech záležitostech, které se týkají kanalizace Miřejovice a
předem písemně informovat Společnost D 8 o zamýšlených stavebních či jiných
změnách na kanalizaci Miřejovice, pokud tyto mohou mít vliv na vlastní stavbu ČOV
či její provoz;
g) umožnit Společnosti D 8, coby vlastníkovi ČOV, provedení kontroly dodržování
smluvních podmínek a odběr vzorků předávaných odpadních vod;
h) plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.
3. Společnost D 8 se zavazuje:
a) umožnit obcím Nelahozeves a Nová Ves, jako vlastníkům a provozovatelům provozně
souvisejících kanalizací, odvádět odpadní vody v množství a jakosti uvedených v této
smlouvě kanalizacemi do ČOV a zajistit jejich čištění v souladu s platnými právními
předpisy, provozním řádem ČOV a rozhodnutími věcně a místně příslušných
správních úřadů, a to za sjednanou úplatu dle této smlouvy;
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b) v provozním řádu ČOV zohlednit podmínky provozování kanalizace Nelahozeves a
kanalizace Miřejovice a informovat obce Nelahozeves a Nová Ves o zamýšlených
změnách provozního řádu ČOV ve vztahu k jimi provozovaným kanalizacím a o
změnách v požadavcích na množství a jakost odpadních vod předávaných do ČOV a
tyto zamýšlené změny (návrhy změn) s nimi předem projednat;
c) bezodkladně, nejpozději do 24 hodin informovat telefonicky a písemně či
elektronickou poštou kontaktní osobu obce Nelahozeves a Nová Ves o přerušení nebo
omezení čištění odpadních vod předávaných kanalizací Nelahozeves a kanalizací
Miřejovice do ČOV;
d) vzhledem ke skutečnosti, že kanalizace Nelahozeves a kanalizace Miřejovice, jsou
kanalizacemi pro veřejnou potřebu, vycházet ze skutečnosti, že cena za čištění
odpadních vod je cenou věcně usměrňovanou a při jejím stanovení se řídit platnými
právními předpisy (zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, ZVaK a předpisy souvisejícími a navazujícími);
e) hradit poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle zákona
č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, ve znění pozdějších předpisů;
f) plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.
4. Každá smluvní strana je povinna bez prodlení písemně oznámit druhé smluvní straně
veškeré změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních, majetkových a
právních skutečností souvisejících s touto smlouvou.

IV.
Náklady na čištění odpadních vod a způsob plateb
1. Smluvní strany se dohodly, že náklady na čištění odpadních vod dodávaných kanalizací
Nelahozeves a kanalizací Miřejovice do ČOV budou vypočteny jako součin jednotkové
ceny Společnosti D 8 za čištění 1 m3 odpadní vody na ČOV, včetně přiměřeného zisku
Společnosti D 8 a množství odpadní vody v metrech krychlových (m3) dodávané
kanalizacemi do ČOV zjištěné odečtem na měřících zařízeních umístěných na kanalizaci
Nelahozeves v měřící šachtě „Š 2“ a na kanalizaci Miřejovice v měrné šachtě „Š 1“ v
ulici Nová.
2. Výpočet jednotkové ceny za čištění 1 m3 odpadní vody na ČOV bude prováděn vždy
podle platných právních předpisů (zejména zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, ZVaK, prováděcí vyhláška ZVaK č. 428/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
3. Smluvní strany se zavazují předběžně projednat zásadní investice mající podstatný vliv na
zvýšení ceny za čištění odpadních vod. Dále se zavazují poskytnout si veškeré podklady
pro stanovení ceny včetně specifikace nákladů a dohodnout se na způsobu jejich kontroly.
4. Kalkulace nákladů na čištění 1 m3 odpadní vody na ČOV pro rok 2019 je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Kalkulace nákladů na čištění 1 m3 odpadních vod na ČOV na následující kalendářní rok
musí být oznámena Společností D 8 obcím Nelahozeves a Nová Ves písemně vždy
nejpozději do 31.10. kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, od kterého
má změna nabýt účinnosti.
6. Smluvní strany se dohodly, že Společnost D 8 bude fakturovat náklady na čištění
odpadních vod dodávaných kanalizací Nelahozeves a kanalizací Miřejovice do ČOV obci
Nelahozeves a obci Nová Ves měsíčně, a to vždy nejpozději do 10. dne kalendářního
měsíce následujícího. Splatnost faktury se sjednává na 14 dní.
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7. Smluvní strany se dohodly, že náklady na čištění odpadních vod dodávaných kanalizací
do ČOV fakturované podle odst. 1. a 5. tohoto článku smlouvy uhradí:
a) obec Nelahozeves Společnosti D 8 bezhotovostně na její účet č. 254649547/0300
pod variabilním symbolem uvedeným na vystavené faktuře.
b) obec Nová Ves Společnosti D 8 bezhotovostně na její účet č. 254649547/0300 pod
variabilním symbolem uvedeným na vystavené faktuře.
8. V případě prodlení s úhradou nákladů na čištění odpadních vod dodávaných kanalizacemi
do ČOV oprávněně vyúčtovaných Společností D 8 je obec, která úhradu nákladů dluží,
povinna uhradit Společnosti D 8 smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně za každý i
započatý den prodlení s úhradou.
9. Obec Nová Ves a obec Nelahozeves jsou oprávněny v případě pochybností do 10 dnů po
obdržení faktury tuto fakturu reklamovat. V písemné reklamaci obec uvede důvod
reklamace. Podáním písemné reklamace přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury.
10. Společnost D 8 je povinna písemně vyrozumět obec o výsledku reklamačního řízení ve
lhůtě 15 dnů ode dne doručení reklamace. V případě nesprávnosti faktury je Společnost D
8 povinna fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou a tuto zaslat obci s vyrozuměním
o výsledku reklamačního řízení. Nová lhůta splatnosti faktury (14 dní) začíná běžet dnem
doručení vyrozumění o výsledku reklamačního řízení.

V.
Limity znečištění, množství odpadních vod dodaných do ČOV
a jejich měření
1. Obec Nelahozeves a obec Nová Ves se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy
nepřesáhnou maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění odpadních vod
dodávaných kanalizací Nelahozeves a kanalizací Miřejovice žádnou z následujících
hodnot:
- Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) = 400 mg/l
- Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) = 800 mg/l)
- Nerozpuštěné látky (NL) = 700 mg/l
- Dusík amoniakální (N-NH4+) = 70 mg/l
- Fosfor celkový (Pcelk.) = 15 mg/l
(dále jen „Maximální hodnoty“).
2. Zjistí-li kterákoliv smluvní strana jakýmkoliv způsobem, že předané odpadní vody
přesahují Maximální hodnoty stanovené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, je povinna
bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od okamžiku takového zjištění informovat kontaktní
osobu dalších smluvních stran telefonicky a písemně či elektronickou poštou.
3. Společnost D 8 se zavazuje přebírat z kanalizace Nelahozeves a kanalizace Miřejovice do
ČOV odpadní vody z obcí Nová Ves a Nelahozeves a provádět jejich čištění tak, aby
výsledné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných z ČOV do vod povrchových
odpovídaly limitům stanoveným v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutími
vodoprávního úřadu.
4. Společnost D 8 odpovídá za dodržování odstavce 3. tohoto článku smlouvy pouze
v případě, že dodané odpadní vody budou splňovat požadavky dle odstavce 1 tohoto
článku smlouvy.
5. Obec Nelahozeves a obec Nová Ves umístily v předávacích místech na své náklady
indukční průtokoměry pro měření množství dodávané odpadní vody předané. Indukční
průtokoměr zůstává v majetku obce. Společnost D 8 má právo přebírat údaje z indukčního
průtokoměru obcí.
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6. Množství odpadních vod dodaných kanalizací Nelahozeves bude vypočteno jako rozdíl
množství odpadních vod zjištěných odečtem na měřícím zařízení v šachtě Š 2“ a množství
odpadních vod zjištěných odečtem na měřícím zařízení umístěném v měrné šachtě v ulici
Nová na kanalizaci Miřejovice.
7. Odečty budou prováděny osobou pověřenou Společností D 8 a osoby pověřené obcemi
Nelahozeves a Nová Ves mají právo tyto odečty kontrolovat.

VI.
Zajištění funkčnosti a odstraňování závad
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Smluvní strany prohlašují, že si poskytnou veškerou možnou součinnost tak, aby bylo
zajištěno bezpečné a plynulé provozování provozně souvisejících kanalizací a ČOV
v souladu s platnými právními předpisy, zejména ZVaK.
Obec Nelahozeves je povinna udržovat kanalizaci Nelahozeves v řádném a
provozuschopném stavu tak, aby její provoz nebo případné změny jejího stavu
nezpůsobily jakoukoliv újmu obci Nová Ves, Společnosti D 8 nebo třetím osobám.
Obec Nová Ves je povinna udržovat kanalizaci Miřejovice v řádném a provozuschopném
stavu tak, aby její provoz nebo případné změny jejího stavu nezpůsobily jakoukoliv újmu
obci Nelahozeves, Společnosti D 8 nebo třetím osobám.
Společnost D 8 je povinna udržovat ČOV v řádném a provozuschopném stavu tak, aby
její provoz nebo případné změny jejího stavu nezpůsobily jakoukoliv újmu obci
Nelahozeves, obci Nová Ves nebo třetím osobám.
Smluvní strany se zavazují předávat si informace a poskytnout si veškerou možnou
součinnost při řešení mimořádných a krizových situacích, zejména v případě poruchy či
havárie kanalizací nebo ČOV, které mohou mít vliv na plnění předmětu této smlouvy.
Společnost D 8 je oprávněna přerušit nebo omezit čištění odpadních vod bez předchozího
upozornění obcí Nelahozeves a Nová Ves jen v případech a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy. Po předchozím upozornění je Společnost D 8 oprávněna
přerušit nebo omezit čištění odpadních vod z obcí Nelahozeves a Nová Ves v případech a
za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak, neodpovídají smluvní strany za splnění
svých povinností podle této smlouvy, jestliže částečnému nebo úplnému splnění
povinností brání událost vyšší moci. To neplatí, jestliže k události vyšší moci dojde
teprve v době, kde povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti.
V případě události vyšší moci se lhůta ke splnění povinnosti dle této dohody prodlužuje
o dobu trvání události vyšší moci. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti brání
událost vyšší moci, je povinna neprodleně o tom vyrozumět další smluvní strany poté,
kdy se dozví o vzniku takové události, o začátku a konci trvání události vyšší moci.
Smluvní strany se zavazují umožnit dalším smluvním stranám nebo jím určenému
kontrolnímu orgánu nebo kontrolní osobě provádět kontrolu plnění práv a povinností
sjednaných touto smlouvou za předpokladu, že svůj záměr provést kontrolu včetně
rozsahu a účelu kontroly písemně oznámí druhé smluvní straně alespoň 48 hodin před
plánovanou kontrolou, nedohodnou-li se jinak. Smluvní strany se zavazují poskytnout si
při takové kontrole veškerou součinnost a veškeré podklady, které mají k dispozici.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být kontrole přítomen odborně
kvalifikovaný zástupce kontrolované smluvní strany. Při kontrole jsou povinni dodržovat
ustanovení obecně závazných právních předpisů a provozních předpisů a postupovat tak,
aby bez vážného důvodu neohrozili výkon práv a plnění povinností druhé smluvní strany
vyplývající z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany
se zavazují k písemné výzvě umožnit přístup do všech prostor souvisejících s
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provozováním provozně propojených kanalizací a ČOV za účelem provedení kontroly
plnění podmínek, jejichž splnění souvisí nebo je rozhodné pro plnění účelu této smlouvy.
Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou smluvní strany oprávněny požadovat na druhé
smluvní straně v dodatečné přiměřené lhůtě a přiměřeným způsobem odstranění závad,
které jsou v rozporu s touto smlouvou, rozhodnutími orgánů veřejné správy nebo obecně
závaznými právními předpisy, zjištěnými kontrolou dle tohoto článku smlouvy.

VII.
Změna v osobě vlastníka nebo provozovatele ČOV a kanalizací
1.

2.

3.

Smluvní strany se zavazují neprodleně, nejpozději do 10ti dnů, si písemně oznámit a
vzájemně prokázat změnu v osobě vlastníka či provozovatele ČOV nebo kanalizace
Nelahozeves nebo kanalizace Miřejovice. Za nesplnění této povinnosti kteroukoliv ze
smluvních stran se sjednává smluvní pokuta 500,- Kč za každý den prodlení.
Rozhodujícím dnem je den podání písemnosti České poště nebo v případě jiné formy
doručení den převzetí písemnosti adresátem.
V případě změny v osobě vlastníka či provozovatele ČOV nebo kanalizace Nelahozeves
nebo kanalizace Miřejovice se smluvní strany zavazují převést závazky, práva a
povinnosti vzniklé z této smlouvy na nového vlastníka či na nového provozovatele těchto
zařízení a staveb.
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10ti dnů, si písemně
oznámit jakékoliv další změny ve skutečnostech a údajích uvedených v této smlouvě.
V případě, že neoznámením změn skutečností či údajů vznikne druhým smluvním
stranám škoda či jiná újma, zavazuje se ji povinná smluvní strana nahradit v plném
rozsahu.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

3.

4.

5.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že je platná a účinná dnem jejího
podpisu smluvními stranami.
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran k dohodnutému
dni. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou
36 měsíců, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
doručení výpovědi. Obec Nelahozeves a Nová Ves se zavazují dodávat odpadní vody do
ČOV po celou výpovědní dobu. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a touto
smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy vztahujícími se
k předmětu této smlouvy.
Uplynutím výpovědní doby končí platnost a závaznost této smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, že si poskytnou nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních měsíců před ukončením
platnosti této smlouvy součinnost v rozsahu nezbytném pro zajištění plynulého a
bezpečného provozování provozně souvisejících kanalizací a ČOV po skončení doby
trvání této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s
prováděním této smlouvy případně vzniknou, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému
vyřešení sporu, bude tento předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu ČR.
Pokud by se některá ustanovení této smlouvy ukázala pro jejich rozpor s platnými
právními předpisy neplatnými, nemá taková neplatnost vliv na platnost celé smlouvy jako
celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují neplatná ustanovení nahradit
novými platnými ujednáními svým obsahem co nejbližšími původnímu významu
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6.
7.

8.

nahrazovaných ustanovení. Do doby nahrazení neplatných ustanovení ustanoveními
platnými se namísto neplatných částí smlouvy použijí ustanovení platných právních
předpisů svým obsahem nejbližší skutečné vůli stran vyjádřené v této smlouvě.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupnou řadou číslovanými dodatky,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, nebo novou smlouvou.
Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má
platnost originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran při podpisu
této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, se smlouvou se seznámily a že
projev vůle, učiněný touto smlouvou byl učiněn svobodně a vážně a vyjadřuje jejich
skutečné zájmy a na důkaz toho potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy.

SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 Kalkulace nákladů na čištění 1 m3 odpadní vody na ČOV pro rok 2019
V Nelahozevsi dne 2. května 2019
Za obec Nová Ves:

_____________________
Martin Exner
starosta obce

Za obec Nelahozeves:

_____________________
Jakub Brynda
starosta obce

Za společnost D 8 – Park Logistik a.s.

_____________________
Petr Hiess, MBA
na základě plné moci

Doložka č. 1:
Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Nová Ves na jeho zasedání dne
8. dubna 2019.
V Nelahozevsi dne __________________

__________________________
Martin Exner
starosta obce Nová Ves
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Doložka č. 2:
Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Nelahozeves na jeho zasedání dne
29. dubna 2019
V Nelahozevsi dne __________________

______________________
Jakub Brynda
starosta obce Nelahozeves
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