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Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané, pracovníci Obecního úřadu
Vidče vám všem do nového roku 2013 přejí především pevné
zdraví a co nejméně starostí a trápení.

Stručná zpráva za rok 2012
Matrika – V červnu 2012 jsme se dostali poprvé nad hranici počtu 1700
obyvatel! K 31. 12. 2012 uvádíme aktuální počet 1711 občanů, z toho 860
mužů a 851 žen. Během roku 2012 zemřelo 13 občanů, do poloviny roku se
narodily 4 děti (přesné informace o počtu narozených dětí v naší obci
v druhé polovině roku nemáme oficiálně potvrzeny). K trvalému pobytu
v obci se přihlásilo 64 občanů, 24 se odhlásilo. V uvedeném roce bylo
uzavřeno 9 manželství, z toho tři na obci (církevní sňatek). Tři manželské
páry si po padesáti letech slavnostně potvrdily a obnovily na obecním úřadě
svůj manželský slib, oslavily zlatou svatbu. Všem přejeme hodně dalších
společných spokojených let.
Průměrný věk v naší obci je 39,3 let (jen pro srovnání před deseti lety v roce 2003 nás bylo 1619 a prům. věk byl 38,1 let). Zajímavá
je i současná věková skladba našich občanů
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Shrnuto: do 18 let máme 330 dětí a mládeže, od 19 - 60 let je počet občanů 1001, nad 60 let je to celkem 380 občanů. 100 let oslavila
v minulém roce paní Anna Volková, blahopřejeme.

Dále stručně k plnění rozpočtu a výsledku hospodaření v roce 2012.
Rozpočet obce pro rok 2012 byl zastupitelstvem obce schválen jako nevyrovnaný, plánovaný příjem (bez dotací) byl ve výši
13 mil. 968 tis. Kč, předpokládané výdaje ve výši 25 mil. 310 tis. Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji byl kryt kladným zůstatkem
za rok 2011, který činil 6 mil. 342 tis. Kč a částkou 5 mil. Kč, kterou tvořila půjčka od KB. Během roku bylo zastupitelstvem obce
schváleno celkem pět změn rozpočtu, ve většině z důvodu zařazení získaných dotací do rozpočtu, popř. z důvodu převodu financí
mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, aby nedošlo k jejich přečerpání. Ke dni 31. 12. 2012 nám díky úspěšným žádostem o dotace
a úsporným opatřením, zůstala v rozpočtu obce, i přes tak rozsáhlou akci jako byla stavba kanalizace, konečná částka ve výši
3 mil. 376 tis. Kč. Ta bude i v letošním roce převedena na kapitolu „kanalizace“ a bude využita na zaplacení vlastního podílu
z konečných faktur DSO Vidče a Střítež n. B. stavby kanalizace, a také na splácení úvěru.
Pro upřesnění dále uvádíme zejména ty kapitoly, kde byly výdaje nejvyšší.
- Silnice, vč. provozu veřejné silniční dopravy – 1 mil. 016 tis. Kč (oprava komunikace v lokalitě Háje, dílčí opravy po kanalizaci,
oprava autobusové zastávky a Křižnicích, dotace ZK na provoz silniční dopravy, ta činí 118 tis. Kč)
- Pitná voda - investice ve výši 917 tis. Kč (dvě větve prodloužení hlavního vodovodního řadu )
- Kanalizace obce - investice ve výši 10 mil. 616 tis. Kč
- Školství - dotace ZŠ činila 1 mil. 812 tis. Kč, dotace MŠ celkem 1 mil. 327 tis. Kč - z toho 527 tis. bylo vynaloženo na opravu
sociálních zařízení a výměnu vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace
- Kultura - (knihovna, ost. záležitosti kultury) dotace celkem 165 tis. Kč, za Zpravodaj a Spektrum celkem 79 tis. Kč, oprava sochy
Krista 75 tis. Kč
- Podpora sportu, sportovní zařízení - dotace na činnost TJ, SPV, správce areálu víceúčelové hřiště: celkem 537 tis. Kč
- Veřejné osvětlení - opravy osvětlení, spotřeba el. energie ve výši 385 tis. Kč
- Odpadové hospodářství - 1 mil. 152 tis. Kč (odvoz domovního odpadu, velkoobjemový odpad, poplatek sběrnému dvoru
v Rožnově)
- Péče o životní prostředí - 279 tis. Kč (pracovníci VPP, čištění obce)
- Požární ochrana - dotace na činnost, vybavení JSDHO, celkem 285 tis. Kč
- Územní plánování - nový územní plán, 485 tis. Kč (smluvně potvrzena dotace od ZK)
- Činnost zastupitelstva - 1 486 tis. Kč
- Činnost místní správy - (činnost OÚ) celkem 1 645 tis. Kč
Závěrečný účet obce bude zveřejněn na úřední desce OÚ po provedené kontrole ze strany Zlínského kraje (únor - duben 2013),
vč. zveřejnění úplné zprávy o provedené kontrole.
Veškeré informace o podrobném čerpání jednotlivých kapitol z rozpočtu obce je možno získat na OÚ.

Nejdůležitější akce v roce 2012:
Oprava havarijního stavu sociálních zařízení v MŠ (dotace ZK), oprava hasičské zbrojnice, oprava vstupních schodů do OÚ včetně
nové fasády a malby, oprava sochy Krista (dotace MMR), nová zastávka na Křižnicích, nové zábradlí u zastávky „Hajný“ (oba břehy
potoka), výstavba další větve vodovodního řadu obce, oprava prodloužení části hl. řadu včetně přepojení 5 rodinných domů, oprava
komunikace v „Hájích“, dílčí opravy komunikací po kanalizaci, další vybavení u víceúčelového hřiště (ochranná síť, zábradlí),
zpracování digitálního povodňového plánu obce (dotace SFŽP), příprava nového územního plánu obce (dotace ZK), opravy a udržování
v budově tělocvičny. Ovšem největší akcí v roce 2012 bylo dokončení výstavby téměř 18 km kanalizace na katastru naší obce (dotace
EU - FS, SFŽP). Stavba byla zahájena v listopadu 2010 a ukončena po dvou letech v listopadu 2012. Na tuto stavbu jsme v roce 2012
vynaložili z vlastního rozpočtu 10 mil. 616 tis. Kč.
Stavba kanalizace je hotova, v současnosti je již možné se za přesně stanovených podmínek (pozor, také klimatických) postupně
na kanalizaci napojovat. Podmínky napojování na kanalizaci jsou uvedeny v tomto čísle na jiném místě.
Téměř deset let připravovaná největší akce v naší obci je úspěšně ukončena, ale v roce 2013 na nás teď čeká další, rovněž ne příliš
snadný úkol, a to zajistit napojení na nově vybudovanou kanalizaci co nejvíce obyvatel, vč. budov v majetku obce, což nebude také
levná záležitost. (Připomínáme termín 30. 6. 2013). Současně budeme s vlastníky pozemků (ve kterých je kanalizační potrubí uloženo)
uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene. Věříme a doufáme ve vzájemnou vstřícnou spolupráci. Předem vám děkujeme.
Co nejvíce úspěšných a pěkných dní v novém roce vám všem přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Obec Vidče
V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr

prodeje majetku obce
1. pozemku p. č. 1063/1 (orná půda) o výměře 2 519 m2
2. pozemku p. č. st. 589 o výměře 60 m2
3. stavby bez čp. na pozemku st. 589
Nemovitosti jsou v platném územním plánu obce Vidče určeny jako plocha k bydlení. Celková minimální kupní cena
nemovitostí byla Zastupitelstvem obce Vidče stanovena na 1 289 500,- Kč.
Nemovitosti budou prodány zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
Vyvěšeno: 31. 10. 2012
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE, Územní odbor Vsetín
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Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do bytu.
Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
!!! POZOR !!! na náhodné telefonáty – volající se vydávají za vnuky či rodinné příslušníky a loudí
peníze na opravu nebo koupi auta.
 Podomní prodej dek, hrnců a nářadí je ve většině případů podvod.
Při sebemenším podezření na podvodné jednání volejte bezplatnou tísňovou linku Policie ČR 158

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V sobotu 5. ledna 2013 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V obci koledovalo několik skupinek koledníků, kteří
vybrali částku celkem

61 549 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Tříkrálová sbírka z roku 2012: 61 252 Kč.

Usnesení č. 33/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 1. 2013
301/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
302/12 Rada obce projednala a vzala na vědomí plnění usnesení
č. 32/2012 ze dne 18. 12. 2012. Všechny úkoly byly splněny.
303/12 Rada obce Vidče schválila Rozpočtové opatření č. 1/2013.
304/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí informaci
o plánovaných investičních a neinvestičních akcí na první
polovinu roku 2013. Prioritou zůstává napojení veřejných budov
v majetku obce na hlavní kanalizační řad obce.
305/12 Rada obce Vidče schválila žádost na prodloužení nájemní
smlouvy a pověřuje starostku obce podepsat dodatek č. 1
ke smlouvě.
306/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti občanů
na vybudování vodovodní přípojky.
307/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí informaci o zprovoznění
hlavního kanalizačního řadu obce s možností připojení
nemovitostí po splnění podmínek určených DSO Vidče a Střítež
nad Bečvou. Rada obce Vidče zároveň projednala postup při
uzavírání smluv o zřízení věcného břemene o uložení

kanalizačního potrubí mezi obcí a vlastníky pozemků, na kterých
je uložen hlavní kanalizační řad obce.
308/12 Rada obce Vidče projednala a souhlasí se žádostí
o pronájem obecního bytu v ZŠ.
309/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí čerpání rozpočtu
sociálního fondu v r. 2012 a odsouhlasila návrh rozpočtu
sociálního fondu na r. 2013.
310/12 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila příspěvky
neziskovým organizacím na rok 2013.
311/12 Rada obce Vidče v souladu s § 6, odst. 4, zákona
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném
znění a dle zákona č. 128/2000 Sb. schválila upuštění
od povinnosti podávat žádost o povolení tomboly pro pořadatele
plesů a jiných společenských akcí. Pořadatelé těchto akcí pouze
oznámí obci pořádání tomboly na předepsaném formuláři.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 17/2012 ze zasedání ZO Vidče dne 13. 12. 2012
206/2012 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 17. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení
Lenka Machulová, Ing. Vladimír Nerád, ověřovatele zápisu Dagmar
Karasová, Mgr. Pavel Drda. Zapisovatelkou byla určena Eva
Kramolišová.
207/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 16/2012 z řádného zasedání ZO dne 25. 11. 2012 přednesenou
starostkou obce.
208/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 16. – 17. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady
obce.
209/2012 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
finančního výboru a ústní i písemnou zprávu předsedy kontrolního
výboru.
210/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za období od 1. 1. 2012 do 10. 12. 2012 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 10. 12. 2012 bez připomínek.
211/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
změnu č. 5 rozpočtu obce za rok 2012 dle přílohy.
212/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, pověřuje radu obce provést
rozpočtové opatření vyvolané zapojením účelově přijatých dotací,
příspěvků a odvodů za rok 2012 a rok 2013 a informovat
o provedených změnách ZO na jeho nejbližším jednání.
213/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
vyrovnaný rozpočet na rok 2013.
214/2012 ZO Vidče bere na vědomí informaci o ukončené stavbě
„Kanalizace Vidče“ budované v rámci projektu „Odkanalizování
obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“ realizovaného Dobrovolným
svazkem obcí Vidče a Střítež nad Bečvou v rámci Operačního
programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS,
včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a SR.
215/2012 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje bezúplatný
převod hmotného majetku souvisejícího se stavbou „Kanalizace
Vidče“, která je součástí projektu „Odkanalizování obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou“ realizovaného Dobrovolným svazkem obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou v rámci Operačního programu Životní
prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně
spolufinancování ze SFŽP ČR a SR, do majetku Dobrovolného

svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, který je vlastníkem
kanalizace a bude tento majetek odepisovat.
216/2012 Vidče dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje kupní smlouvu uzavřenou
mezi vlastníky pozemku p. č. 1575/6 (prodávající) a obcí Vidče
(kupující) na základě které obec Vidče kupuje do svého vlastnictví
pozemek p. č. 1575/6 (orná půda) výměře 104 m2 za vzájemně
dohodnutou cenu a pověřuje starostku obce kupní smlouvu podepsat.
217/2012 ZO Vidče dle § 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nákup pozemků
p. č. 2818 a p. č. 2819 (oba ost. plocha, ost. komunikace) do majetku
obce za vzájemně dohodnutou cenu a pověřuje starostku obce
připravit do příštího zasedání kupní smlouvu.
218/2012 ZO Vidče neschvaluje záměr prodeje pozemku
ve vlastnictví obce, parcely p. č. 555/9 (ttp) a části parcely
p. č. 2854/2 (ost. plocha, ost. komunikace).
219/2012 ZO Vidče schvaluje záměr pronájmu pozemků
ve vlastnictví obce, a to parcely p. č. 556/1 (ttp) o výměře 2946 m 2
a pověřuje starostku obce záměr pronájmu zveřejnit na úřední desce.
220/2012 ZO Vidče bere na vědomí informaci o pojištění majetku
obce.
221/2012 ZO Vidče schvaluje Směrnici „Inventarizace majetku
a závazků“ obce Vidče včetně příloh, Směrnici o vnitřní kontrole
obce Vidče, včetně příloh.
222/2012 ZO Vidče schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Mgr. Pavel Drda, Ing. Vladimír Nerád, Bc. Miroslav Chumchal pro
provedení inventarizace majetku obce Vidče za rok 2012. Podklady
připraví účetní obce Ing. Veronika Gerlová.
223/2012 ZO Vidče schvaluje komisi pro likvidaci majetku
vyřazeného při inventarizaci majetku obce za rok 2012 ve složení:
Ing. Dalibor Kubiš, Petr Jurča, Dagmar Karasová.
224/2012 ZO Vidče v souladu § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
„ O místních poplatcích“, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
„ O místních poplatcích“ ze dne 8. 12. 2011
225/2012 ZO Vidče v souladu § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 - Požární řád.
226/2012 ZO Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce na rok
2013.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 32/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18. 12. 2012
294/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
295/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 31/2012 ze dne 27. 11. 2012. Všechny úkoly byly
splněny.
296/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí informace starostky obce
o plánovaných investičních a neinvestičních akcí na rok 2013.
Hlavní investicí bude napojení budov obce na kanalizační řad obce
a opravy cest.
297/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti
na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky vč. dohody o právu

stavby na pozemku obce a pověřuje starostku obce dohodu
(smlouvy) podepsat.
298/12 Rada obce Vidče projednala a schválila dodatky č. 1 a č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2012 a pověřuje starostku obce
dodatky podepsat.
299/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí hodnotící zprávu o práci
rady obce v roce 2012.
300/12 Rada obce Vidče schválila plán práce rady na rok 2013.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Informace o kanalizaci obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Vážení občané,
sdělujeme Vám aktuální informace týkající se připojení Vašich rodinných domů na nově vybudovanou kanalizaci obce. Podmínkou
pro připojení rodinných domů na kanalizaci obce je uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod s DSO Vidče a Střítež n. B. Vzor
této smlouvy vč. obchodních podmínek přikládáme. Tuto smlouvu Vám (do odvolání) připravíme na Obecním úřadě ve Vidči.
Součástí smlouvy je způsob měření odpadních vod. Potřebujeme proto znát zda odebíráte vodu prostřednictvím hlavního
vodovodního řadu obce (VaK), pouze ze své vlastní studny nebo máte odběr kombinovaný z obou zdrojů. V tomto případě musí mít
tyto domy svůj vodoměr, který DSO Vidče a Střítež n. B. dodá. Proto všechny, kdo odebírají vodu z vlastní studny, prosíme, aby
nám obratem tuto skutečnost sdělili na Obecní úřad tel. čísla 571 619 643, 571 655 010, 571 655 011 z důvodu objednávky počtu
vodoměrů. Pokud vodoměr nebudete požadovat, účtuje se spotřeba vody 96 l na osobu/den.
Další podmínkou napojení je předložení Protokolu o zkoušení venkovní kanalizace (zkouška těsnosti napojení). Ještě připomínáme,
že na obci máme ještě cca 100 nevyzvednutých projektů kanalizačních přípojek, které musíte správci kanalizace před napojením
na hlavní kanalizační řad předložit. Bez této kontroly je připojení neoprávněné a nelze proto Vaši nemovitost na kanalizaci napojit.
Milena Dudová
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SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 2/00/2012
uzavřená podle ustanovení § 8, odst. 5 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a § 13
odst. 1 Vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 217/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Níže uvedené strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění
změn a doplňků, dalších právních předpisů a všeobecných podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu úkonu.
I. Smluvní strany
Provozovatel kanalizace (dále je dodavatel):
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou 193
IČ: 750 86 239
tel: 571 634 224

Bankovní spojení:
Banka KB Valašské Meziříčí
č.ú. 35-7489610227/0100

Producent odpadních vod (dále jen odběratel):
Jméno a příjmení:
yyyyyyyy xxxxxxx
Datum narození:
0000000
Bankovní spojení:
Adresa pro doručování:
Vidče 000
756 53 Vidče
tel: 000

000000/000
Adresa odběrného místa:
Vidče 000
756 52 Vidče
II. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje k odvádění splaškové odpadní vody z níže uvedené nemovitosti v obci Vidče.
Odběratel se zavazuje splaškové odpadní vody vypustit do kanalizace, současně se zavazuje zaplatit stočné a splnit podmínky připojení
k veřejné oddílné kanalizaci touto smlouvou a „Všeobecnými podmínkami na odvádění splaškových odpadních vod“.
III. Technické podmínky připojení
Odběratel bude připojen za následujících technických podmínek:
Připojení na kanalizační stoku číslo:
Jakost odpadních vod – maximální limit:
• BSK 400 mg/l
• CHSK 800 mg/l
• NL 500 mg/l
• ostatní ukazatele dle kanalizačního řádu

0000000
Způsob měření odpadních vod:
domovní vodoměr na studenou vodu – VaK Vsetín a.s.
domovní vodoměr na studenou vodu – jiný zdroj – DSO
Vidče a Střítež nad Bečvou
výpočtem

Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno ve výši množství vody, které je zjištěno měřením na vodoměru nebo vypočteno
podle ročních směrných čísel spotřeby.
K těmto množstvím se připočte množství vody získané z jiných zdrojů (např. domovní studny), na kterých bude osazen vodoměr
ve vlastnictví dodavatele. Vypouštěné splaškové odpadní vody musí být v souladu s limity platného kanalizačního řádu – viz. výše.
IV. Rozsah a průběh dodávek
Odvádění splaškové odpadní vody bude realizováno celoročně.
Vypouštění splaškových odpadních vod bude realizováno v tomto rozsahu:
- bytový fond, maximální průtok Qmax= 2,5 m3/h
V. Obchodní podmínky
Smluvní strany se dohodly, že provozovatel umožní odvádění splaškových odpadních vod do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o odvádění
odpadních vod a splnění technických podmínek připojení.
Před uzavřením smlouvy je odběratel povinen umožnit kontrolu provedení kanalizační přípojky z kanalizační stoky (před záhozem),
kontrolu splnění podmínek pro odvádění splaškových odpadních vod a kontrolu zda je osazeno měřidlo pro měření množství
vypouštěných odpadních vod (vodoměr).
Odečet vypouštěného množství odpadních vod a vyúčtování stočného bude provedeno 1x ročně a to vždy k 31.12.
Zálohové platby se stanovují čtvrtletní na základě předpisu zaslaného s vyúčtováním stočného. Platba záloh bude provedena dle rozpisu
záloh a to platebním příkazem na účet provozovatele kanalizace. VS platby je číslo smlouvy.
Platba za odvedené množství splaškových odpadních vod bude provedena zpětně dle aktuálního odečtu měření odebraného množství
vody a to platebním příkazem na účet provozovatele kanalizace. VS platby je číslo smlouvy. Doba splatnosti je stanovena na 20
kalendářních dní od doručení vyúčtování. Úrok z prodlení se stanovuje ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že odběratel neuhradí stočné ve lhůtě splatnosti, je dodavatel oprávněn v souladu s obecně závaznými předpisy přerušit
odvádění splaškových odpadních vod. Obnovení odvádění provede dodavatel do 48 hodin od úhrady všech dlužných částek, vč. úhrady
nákladů spojených s přerušením a obnovením odvádění splaškových odpadních vod. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody vzniklé
odběrateli z důvodu přerušení dodávky vody na základě výše uvedených důvodů.
Cena za vypouštěný 1 m3 splaškových odpadních vod pro dané období bude zveřejněna způsobem v obci obvyklým, např. na úřední
desce Obecního úřadu, v informačním zpravodaji, v kabelovém INFO kanálu, atd…. Cena je jednosložková bez stálé platby za připojení
ke kanalizaci.
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Odběratel se zavazuje zaplatit při zjištění neoprávněného vypouštění vod (jiné vody než splaškové – např. dešťové, drenážní)
jednorázovou pokutu ve výši 20 000,- Kč a náhradu za množství vypouštěných vod stanovené výpočtem dle vyhl.č. 428/2001.
Odběratel se zavazuje po celou dobu životnosti kanalizační přípojky, udržovat tuto v řádném technickém stavu dle platných ČSN. Při
uvedení přípojky do provozu, popř. po její opravě, rekonstrukci, výměně provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a o provedené
zkoušce předložit provozovateli kanalizace protokol ve smyslu ČSN 75 6909.
VI. Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Platnost smlouvy končí dohodou, výpovědí nebo úmrtím odběratele.
1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Platnost smlouvy končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu
s užíváním stavby novostavby a přidělením popisného čísla.
Smlouvu lze oboustranně vypovědět písemnou formou, kterou druhá stran obdrží nejméně 30 kalendářních dnů před požadovaným
termínem ukončení smluvního vztahu.
2) Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně touto smlouvou upraveny se řídí občanským zákoníkem,
obchodním zákoníkem, zákonem o vodách, zákonem a vyhláškou o veřejných vodovodech a kanalizacích a dalšími právními
normami a obchodními zvyklostmi. V technických záležitostech bude postupováno ve smyslu platných Českých technických
norem – ČSN.
3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou "Všeobecné obchodní podmínky".
4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých dodavatel a odběratel obdrží po jednom vyhotovení.
5) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Ode dne účinnosti nahrazuje tato smlouva předešlé smlouvy.
6) Všechny změny v této smlouvě je možné uskutečnit po vzájemném projednání a odsouhlasení pouze písemnou formou.
7) Odběratel se zavazuje písemně oznámit dodavateli každou změnu související s předmětem smlouvy, zejména změny
ve vlastnických vztazích k napojené nemovitosti.
8) Smluvní strany se zavazuji ve smyslu § 17 a následného obchodního zákoníku neposkytovat obchodní a technické údaje
a informace získané v rámci plnění smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva o odvádění splaškových odpadních vod, kterou před jejím podpisem řádně
přečetly, nesměřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je
tedy projevem jejich vážné míněné pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Ve Vidči, dne .............................
Za dodavatele:
Přílohy: Všeobecné obchodní podmínky

Za odběratele:

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě
I. Úvodní ustanovení
1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniklý na základě smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou
potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu (dále jen zákon) a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. (dále jen vyhláška), smlouvou o odvádění odpadních vod (dále
jen smlouva) a těmito obchodními podmínkami pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě (dále jen podmínky).
II. Vymezení pojmů
1. Odběratel – vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li zákonem stanoveno jinak; u budov v majetku České
republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov,
u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň
podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků, spoluvlastník nemovitosti při
uzavírání smlouvy za ostatní spoluvlastníky nemovitostí; vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo
kanalizaci připojen, je-li zásobováno přípojkou více vlastníků nemovitostí; uživatel nemovitosti v případech, kdy vlastník není
znám, dosažitelný, určený.
2. Dodavatel – vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod
smluvně pověřen.
3. Stočné – úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod, případně zneškodňováním odpadních vod.
4. Kanalizace – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění splaškových odpadních vod,
kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
5. Kanalizační přípojka – samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění
do stokové sítě.
6. Ukončení odvádění odpadních vod – uzavření kanalizační přípojky na dobu neurčitou.
7. Přerušení odvádění odpadních vod – dohodnuté (stanovené) ukončení odvádění odpadních vod na dobu určitou.
8. Převod odvádění odpadních vod – ukončení odvádění odpadních vod s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým
odběratelem.
9. Zrušení přípojky – fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.
10. Závada na přípojce – technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz.
11. Kanalizační řád – stanovení nejvyšší přípustné míry znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší
přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace.
12. Odběrné místo – samostatný provozně uzavřený kanalizační propojený celek stavby nebo pozemky pro odvádění odpadních vod
jedním odběratelem i když má více přípojek a používá více měřidel.
13. Oprava kanalizační přípojky – odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení
do původního stavu nebo jinak provozu schopného stavu, nikoliv však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by
měly vliv na jeho funkci a vlastnosti.
14. Předčistící zařízení – zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod.
15. Odečtové období – období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku.
16. Vlastník kanalizační přípojky – vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci neprokáže-li se opak, u nově
zřizovaných přípojek osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
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III. Společná ustanovení
1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli
povinnost na uzavření písemné smlouvy na odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo
k povolení připojení na kanalizaci, změnily na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.
2. Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že a) odběratelem je třetí osoba, b) odběratelem
a příjemcem zdanitelného plnění (plátcem faktur) je třetí osoba, majitel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy,
včetně povinnosti ručit za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Majitel zmocňuje plátce faktur
k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.)
3. Určení množství odváděné odpadní vody se stanoví měřidlem, není-li měřidlo osazeno, je-li nefunkční a při vypořádání rozdílu
podle výsledku přezkoušení měřidla směrnými čísly roční potřeby vody, podle měřeného srovnatelného období a odborným
výpočtem.
4. Odečty měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu, nebo kontrolní tj. ke kontrole funkce
měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.
5. Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na ponechaném tiskopise nenahlásil do tří pracovních dnů jeho stav, je
dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství odvedených odpadních vod odhadnuté z průměrné spotřeby za minulé
období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.
6. Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřní kanalizace a řídit se
při zajišťování funkce vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa,
není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá
právním předpisům (technickým normám) tak, že může ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto
závady odstranit.
IV. Práva a povinnosti odběratele
1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Doklad o vlastnictví je přílohou smlouvy.
2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v souvislosti
s odváděním odpadních vod, dále pak údaje o rozdělení objektu na domácnosti a ostatní. Odběratel je povinen do 10 dnů hlásit
všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti se smlouvou.
3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a měřidlu, chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit
dodavateli jejich závady. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části
měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost
přípojky nebo měřidla způsobena nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené
s výměnou nebo opravou odběratel.
4. Pokud přípojka prochází před připojením na kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou
veřejného prostranství) je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.
5. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti
a v souladu se smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele odvádět odpadní vody svým kanalizačním
zařízením dalším odběratelům.
6. Odběratel je povinen pro zprovoznění přípojky splnit se souhlasem dodavatele podmínky stanovené v „Požadavcích na technické
provedení přípojky“.
7. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen aby tato šachta byla přístupná, odvodněná a musí vyhovovat
„Požadavkům na technické provedení přípojky“.
8. Ukončení odvádění odpadních vod ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně 10 dní předem. Ukončení odvádění odpadních
vod provede dodavatel na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá až do ukončení smlouvy nebo převedení odběru na jiného
odběratele. Další odvádění odpadních vod bez souhlasu dodavatele je porušením smlouvy.
9. Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy nebo převedení odvádění odpadních
vod.
V. Práva a povinnosti dodavatele
1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je
oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými
skutečnostmi.
2. Dodavatel je povinen osadit na jiný zdroj vody do objektu vodoměr podle technických podmínek odběru vody zejména podle výše
průměrného a maximálního průtoku. Vlastníkem vodoměru je dodavatel, který na své náklady provádí jeho osazení, údržbu
a výměnu.
3. Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele.
4. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní
pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
5. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace,
c) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
d) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím
stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
f) v případě prodlení odběratele s placením stočného po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti.
6. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 5 těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli
v případě přerušení odvádění odpadních vod
a) podle písm. b) až f) alespoň 3 dny předem,
b) podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo
revizních prací.
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7. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. V odst. 4 a 5 písm. a) těchto podmínek je dodavatel
oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích
technických možností a místních podmínek.
8. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. V odst. 4 a 5 písm. a)
těchto podmínek a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění
odpadních vod došlo podle čl. V odst. 5 písmen b) až f) těchto podmínek, hradí náklady s tím spojené odběratel.
VI. Odvádění odpadních vod a jejich měření
1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, kolaudací přípojky s výjimkou
zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Odvedení odpadních
vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.
2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě
o odvádění odpadních vod.V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.
3. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.
Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřícího zařízení vodoprávní úřad.
Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení.
4. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požádat o jeho přezkoušení.
Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřícího zařízení
u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně dodavateli. Žádost o přezkoušení
neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného.
5. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští
do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral
s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.
6. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší
než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle
technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli
jinak.
7. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní
vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod
odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.
8. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod
do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel.
Případné stanovení parametrů je součástí smlouvy a stanovuje ho dodavatel. Odběratel zajistí doručení výsledků rozboru
zpracovaného akreditovanou laboratoří do 10 dnů od data vystavení protokolu.
9. Dodavatel může provést sám je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněného subjektu, kontrolní odběr vzorků vypouštěných
odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad
pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.
10. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být
do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení nebo s povolením vodoprávního úřadu. Povolení může být uděleno jen tehdy,
bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění.
VII. Cena, platební podmínky, doručování
1. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku splaškových odpadních vod (dále jen odpadní vody) do kanalizace.
2. Stočné má jednosložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši stočného schvaluje statutární orgán
dodavatele. Konkrétní výše a forma stočného je stanovena platným ceníkem. Ceny dodavatele jsou předem zveřejněny v sídle
dodavatele, v regionálním tisku, v obci v jejímž obvodu zajišťuje dodavatel provoz a na internetových stránkách obcí Střítež
nad Bečvou a Vidče. Dodavatel si sjednává právo měnit jednostranně takto stanovené ceny v mezích platných právních předpisů
regulujících cenu vodného a stočného. Změna ceny musí být vždy minimálně 15 dnů před její platností vyhlášena. Takto
upravenou cenu považují obě smluvní strany za dohodnutou.
3. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu
z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.
4. Splatnost faktur je 20 pracovních dnů od data vystavení. Způsob platby je sjednán ve smlouvě. Dodavatel má právo stanovit
zálohový způsob platby do výše předpokládaného vypouštění odpadních vod za příslušné období a při změně ceny nebo výše
odběru nebo vypouštění výši záloh upravit.
5. Požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu splatnosti faktur – daňových dokladů, musí
být předem písemně dohodnuty s dodavatelem.Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby,
nebo nedoručením platby třetí osobou.
6. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě. Za doručenou se má i zásilka na výše
uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době stanovené platným poštovním řádem a to s datem konce úložní doby.
VIII. Neoprávněné vypouštění odpadních vod
1. Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:
a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí
zařízení,které v důsledku jednání odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství
menší, než je množství skutečné.
IX. Zajištění závazků
1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle čl. XIII. odst. 1. těchto podmínek nebo vypouštění odpadních vod
do kanalizace bez možnosti kontroly jejich kvality a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí odběratel
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dodavateli smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.
2. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnotě než bylo sjednáno, zaplatí odběratel
dodavateli dohodnuté zvýšené náklady za čištění odpadních vod vypočtené tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační
nebo bilanční hodnoty znečištění o 1% činí tyto smluvní náklady 0,5 % z ceny stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo.
Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.
3. Dodavatel má právo na náhradu škody po odběrateli vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(§ 90 zák. 254/2001 Sb.).
4. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek které nejsou odpadními vodami, zaplatí
odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ.
5. Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč jestliže:
● neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
● neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních
vod a odběr jejich vzorku,
● bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě,
● převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,
● je porušena plomba vodoměru,
● neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele
● nezajistí dostatečně zařízení dodavatele tak, aby s ním nemohla manipulovat třetí osoba nebo neochrání zařízení dodavatele před
manipulací třetí osobou.
6. Ve smyslu ust. § 545 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník si strany sjednávají, že na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemá
vliv zavinění odběratele. Za opakované protiprávní jednání uvedené v čl. X odst. 1 – 5 těchto podmínek odběratel zaplatí dodavateli
smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původní pokuty. Smluvní pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení
smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta
nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona.
7. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, má dodavatel právo požadovat od odběratele úrok z prodlení. Výše úroků
z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém
kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení odběratele, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní
bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok se počítá z dlužné částky za každý den prodlení.
8. V případě, že vlastník nemovitosti je osoba odlišná od odběratele, ručí vlastník nemovitosti za závazky odběratele vzniklé
v souvislosti s touto smlouvou.
X. Reklamace
Odběratel je povinen své požadavky týkající se vad dodávky vody nebo odvádění vody uplatňovat v souladu s reklamačním řádem.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů
a počítá se od prvého dne po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smlouva může být změněna nebo zrušena písemnou formou oboustrannou dohodou stran, s výjimkou stanovení změny ceny nebo
stanovení změny ukazatelů a místa odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, která jsou pro odběratele závazná ode dne, který
bude uveden v oznámení dodavatele odběrateli o jejich změně.
3. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo obchodními podmínkami upraveny se řídí občanským
a obchodním zákoníkem.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným
ve smlouvě.
5. Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu, na základě které byla dosud uskutečňována dodávka vody nebo
odvádění odpadních vod.

Dne 15. 12. 2012 se dostavili manželé
Růžena a Jan Románkovi
do obřadní síně obecního úřadu, aby slavnostně
potvrdili své manželské ano,
které si řekli před 50 lety, protože v tento den
slavili zlatou svatbu.
Přejeme jim hodně společných let prožitých
v pohodě, spokojenosti, zdraví a co nejvíce lásky
mezi svými nejbližšími.
Obecní úřad Vidče

Oznámení školní jídelny
Od ledna 2013 se uvolnily kapacity pro nové strávníky. Cena obědu 55,- Kč.
Zájemci o stravování se mohou hlásit v kanceláří ŠJ. Tel.: 571 618 345.
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Prosinec ve videčské škole
Myslí malých i velkých žáků v době adventní se
toulají nápady na dárečky pro blízké, vybavují se
jim jejich přání, těší se na vánoční svátky a vše
pěkné, co je provází. I ve škole se mnohé činnosti
přizpůsobují tomuto mnohými očekáváními
naplněnému času. A tak 5. prosince mikulášská
obchůzka deváťáků nezapomněla na žádnou třídu, kterou nejstarší
žáci potěšili hrami a soutěžemi, čerti si pak na chvíli odnesli některé
živější žáky. Mikulášský volejbalový turnaj o dva dny později byl
předehrán zápasem v přehazované mezi šesťáky a sedmáky.
V samotném turnaji zvítězilo družstvo devaťaček ve složení
D. Hladká,
G. Sušňová,
I. Stavinohová,
J. Šnajdrová
a E. Petruželová.
Tradiční program Valašského muzea v přírodě nazývaný
Vánoce na dědině navštívili v prosinci prvňáčci, druháci a čtvrťáci.
Poznali historii vánočních oslav, viděli ukázky starých lidových
zvyků i práci řemeslníků, tvořících krásu Vánoc.
Všechny překvapili 12. prosince svým vánočním jarmarkem třeťáci.
Připravovali se na něj více než měsíc. Část výtěžku věnovali

do projektu Srdce pro děti. Podobný jarmark si o týden později
uspořádali páťáci.
K vánoční atmosféře přispělo i vánoční vyzdobení chodeb
a tříd, v nichž se v pátek 21. prosince konaly vánoční besídky
jednotlivých tříd.
A jaké další akce provázely naši školní práci? 11. prosince
přišli mezi deváťáky loňští absolventi školy, aby se podělili se svými
dojmy ze středních škol. 12. prosince se v zuberské házenkářské hale
zúčastnily dva týmy čtvrťáků turnaje v rámci projektu Házená
do škol. 17. prosince navštívili prvňáčci v MŠ divadelní představení
Pepino-Prcek. 19. prosince vystoupila pro celou školu v tělocvičně
skupina Navalentym. A 20. prosince nejprve ráno poměřili třeťáci
a čtvrťáci své umění ve skoku vysokém a odpoledne se v kulturním
domě
uskutečnilo
předvánoční
posezení
s cimbálovkou
a národopisným kroužkem Valašenka.
Kalendářní rok 2012 skončil. Školní rok však pokračuje.
Ať se všem ve všem a vše daří! Provází vás štěstí, radost a slouží
zdraví!
J. Pečalková

Zima, zima, všude je, veliká – sníh a mráz…
V týdnu od 7. 1. 2013 se naše děti z MŠ účastnily týdenního
kurzu lyžování. Letos jsme se odhodlali vyzkoušet a udělat malou změnu
v prostředí, a proto jsme se přihlásili na Soláň - Sedlo. Jelikož vánoce
byly na suchu a pár dnů po novém roku to nevypadalo, že by jsme měli
mazat a chystat lyže, tak nás přece jen čekalo překvapení. Při ranním
probuzení nás pohled z okna ubezpečil, že týden bude na sněhu a že
lyžovat budeme!!! Sice v postýlce bylo teploučko, ale nemohli jsme se
dočkat, jak si obujeme lyžáky a vyrazíme na svah!

Autobus s panem řidičem přijel včas a vyrazili jsme.
V Rožnově p/R jsme přibrali do autobusu kamarády z MŠ Radost
a uháněli jsme na Soláň. Na parkovišti nás čekaly mikrobusy, které nám
vzaly lyže, naložily nás a přivezly ke svahu. Páni instruktoři si nás
rozdělili do družstev a začali jsme se seznamovat s podmínkami a jízdou
na sněhu. Většina z nás byli začátečníci, učili jsme se jak stát na lyžích,
zvedat nožky, sunout se na sněhu a jak bojovat sami se sebou! Trošinku
jsme záviděli těm, kteří hned napoprvé jeli lyžovat na malý svah a lano
je vytáhlo nahoru, což my ,,poprvé“ jsme se všechno museli učit! Ale

vidina toho, že v pátek budou závody, tak jsme dělali vše proto,
abychom trasu sjeli. Po hodině a půl jsme každý den chodili
do místní chaty, kde jsme dostali teplý čajík, vždy měli svačinku
ze školky a dobrotky od rodičů, které nám pomohly nabrat sílu
na další výcvik. Týden uběhl jako voda a přišel pátek. Jako
každé ráno byla cesta velmi nebezpečná, kluzká, tak jsme rozdali
poslední pusinky a fičeli se připravit na závody! Rodiče za námi
přijeli auty a přišli fandit!
Dostali jsme startovací čísla, zapsali jsme se
do startovací listiny a v 10.00 hod. vše vypuklo. Dobře se nám
závodilo, protože tolik fanoušků jsme za celý týden neviděli,
hlavně jsme chtěli ukázat rodičům, co jsme se všechno naučili.
Většina rodičů byla opravdu překvapena, co se děti za celý týden
naučily! Na stupních vítězů stáli dokonce i ti, kteří se teprve
v tomto týdnu učili lyžovat. Ale myslím si, že zvítězily všechny
děti, které se týdenního kurzu zúčastnily, protože ukázaly
odvahu a trpělivé naslouchání instruktorů, i když začátky nebyly
vůbec jednoduché. Děti se učily disciplíně a orientaci na svahu
v nerovném terénu.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat
organizátorům a všem zúčastněným, kteří se dětem po celou
dobu věnovali - hlavní vedoucí Radce Hanákové (Chrástecké),
panu Romanovi Křenkovi, který zabezpečoval finance a chod
výcviku a za MŠ Alence Sušňové, která ve svém volném čase
s námi trávila celou dobu na svahu a dávala dětem zázemí nejen
při lyžování, ale i odpočinku. Děkuji všem p. učitelkám Ivance,
Jitce a všem rodičům, kteří se nebáli děti svěřit do jiných rukou
a pomohli nám při ranním přesunu lyží a celé výzbroje!
Sportu zdar a příští rok na viděnnou!
Zapsala Hana Crhová, ředitelka MŠ

Vánoční koncert
V neděli 30. prosince 2012 se zaplnil kostel sv. Cyrila
a Metoděje ve Vidči. Kulturní komise RO pozvala na tento den
chrámový sbor ze Zašové. Účinkující přijeli dříve, aby si přímo na místě
vyzkoušeli svůj program. Vstupné bylo dobrovolné a návštěvníci štědří.
Vybralo se 13 100,- Kč, které se použijí na opravu vítráží v kostele.
Sbor, pod vedením sbormistra Petra Borovičky, zazpíval
známé koledy, ale také staré duchovní písně zpívané v latině. Pan
P. Borovička upozornil přítomné, že zpívají také spirituály, gospely
a skládají nové písničky, případně upravují známé písně. Na důkaz
zazpíval sbor na závěr některé z těchto písní. Návštěvníci byli spokojeni,
vystoupení sboru se jim moc líbilo. Dali to najevo dlouhotrvajícím
potleskem.
Děkujeme chrámovému sboru ze Zašové za velkorysost,
protože nechtěli žádné peníze za vystoupení ani za dopravu a krásné
písničky, na které budou všichni přítomni vzpomínat až do příštích
vánoc, kdy chceme pro velký úspěch akci zopakovat.
Moc děkujeme návštěvníkům za účast a finanční příspěvek.
Za kuturní komisi RO D. Karasová
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Stovky kilometrů videčských turistů
Videčtí turisté-senioři se v lednu sešli v klubovně
na Sahaře na již 10. výroční schůzi, aby zhodnotili činnost minulého
roku a zároveň připravili akce na rok 2013.
Bilance je více než příznivá. Na společných akcích se sešli
52 x. Nejsou to jen pravidelné úterky, pokud počasí dovolí. Byly
v tom i soboty. Třeba na pozvání KČT Valašská Bystřice výšlap
na sedlo Tanečnice u příležitosti slavnostního otvírání přístřešku pro
turisty. V sobotu byl i 7. Pochod kolem Vidče i 2 jednodenní zájezdy
v květnu a říjnu. Účastnili se i čtyřdenního zájezdu na Chodsko
a Šumavu v září. Všechny 3 zájezdy pečlivě připravila turistka
M. Švajdová. Hodně zážitků si odnesli při túrách v Nízkých
a Vysokých Tatrách, v Krkonoších – které organizoval Klub seniorů
v Rožnově.

Hodně již známých tras v blízkém i vzdáleném okolí si
prošli znovu. Ale plno zážitků bylo nových – třeba výhledy z nových
rozhleden v Jarcové, na Čubově kopci ve Francově Lhotě nebo
v Milonově ve Velkých Karlovicích. Osvědčily se i prohlídky měst
s profesionálním průvodcem. Loni to byl Nový Jičín, rok předtím
Hranice. Nebo návštěva nově opraveného zámku a parku v Lešné.

Túry z Čeladné Podolánkami přes Matiňák na H. Bečvu, Z Trojáku
přes Hostýnské vrchy do obce Rusava, od přehrady na Bystřičce přes
Klenov, Štípu na Dušnou. Jindy zase technická zajímavost –
prohlídka přehradní hráze na Bystřičce s průvodcem – při túře
z Podlesí a Malou Lhotu. Mezi nezapomenutelné patří i pohodová
túra ze Syrákova do Všeminy. Louky i lesy byly v říjnu pokryty
bedlami. V říjnu byl zájezd čtyřmi auty na Bílou, Staré Hamry, Grúň
a na zpáteční cestě na poutní místo na Zivčákově kopci u Turzovky.
V rámci procházky si turisté prohlédli v Sušáku výstavu „Městečko
Rožnov pod Radhoštěm“ a byli též na exkurzi v centru „Světa
kamene“. Nejde se zmínit o všech zajímavých poznatcích – přijďte
mezi nás a posoudíte sami.
V roce 2012 turisté našlapali 527 km – nejvíce za 10 let.
Členové s nejvyšší účastí – M. Mičkal, L. Kristek, L. Smutková,
L. Kristková a K. Švajdová – dostali malý dárek. Stejně jako
jubilanti loňského roku. 70 let slavila B. Kubišová, 75 let
M. Drdová, R. Machulová a B. Randůsová. Malou pozornost dostaly
i členky nad 80 let – M. Neřádová a Z. Petruželová. Všem jsme
popřáli pevné zdraví a hodně našlapaných kilometrů.
Pro rok 2013 je připravena, pro členy kteří si na delší túry
netroufají, novinka. Vycházkový den bude čtvrtek (pokud umožní
počasí). Samozřejmě se může přidat kdokoliv. První vycházka byla
22. ledna.
Rovněž jsou naplánovány 2 sobotní zájezdy – v květnu
na Opavsko, v říjnu Olomoucko a 4 denní zájezd na druhou část
Šumavy a Blanský les. Opět organizuje M. Švajdová. Též 8. Pochod
kolem Vidče, svatodušní smaženice, předvánoční večírek a plno túr.
Pokud chceme pro své zdraví a pohodu něco udělat
a přitom poznat plno zajímavých krás naší země, stačí dobré boty,
hole, láhev s vodou a vyrazit s videčskými turisty. Můžeme se tak
pokusit, aby výrok myslitele, že: „Zralý věk je takový, kdy
zůstáváme ještě mladými, ale s mnohem větší námahou“ bude platit
i pro nás.
V. Hajná

Kulturní komise Rady obce pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná v sobotu 23. února 2013
ve 14.00 hodin v kulturním
domě ve Vidči.

Kulturní komise Rady obce pořádá
13. února 2013 v 10:00 hodin dopoledne
v sále kulturního domu pro děti i dospělé
baletní představení dětí z umělecké školy ze Zašové

Sněhurka a sedm trpaslíků.

Vstupné dobrovolné,
bohatá tombola,
občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o vyrobení, případně zakoupení
malého dárečku. Potřebujeme je pro masky, do tomboly,
pro vítěze soutěží a her. Bez pomoci dobrých a ochotných lidí
karneval neuděláme. Příspěvky (dárečky) můžete donést
do knihovny případně D. Karasové domů či Z. Holišové.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.

SANACE DŘEVA A VLHKÉHO ZDIVA MIKROVLNAMI
- likvidace veškerých dřevokazných škůdců, hub a plísní
(tesařík, červotoč, dřevomorka a jiné druhy)
- vysušování vlhkého zdiva
- konzultace a návrh řešení na místě
- opatření proti recidivě
- nesrovnatelná rychlost a účinnost (až 100%) oproti jiným metodám
Zbyněk Blaha mobil 604 503 467 IČO: 61602353 sanaceblaha@seznam.cz
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Děti budou mít vstup zdarma
a dospělí za 30 Kč.
Nenechte si ujít příležitost
a přijďte se podívat na první
vystoupení tohoto druhu
ve Vidči.
Srdečně zvou a na Vaši účast
se těší pořadatelé.

Myslivecký ples
se uskuteční
dne 26. 1. 2013
v kulturním domě.
Předprodej vstupenek
u p. Ladislava Nerada,
tel.: 724 476 628

Pranostiky na měsíc leden

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
-

provedení projektové dokumentace včetně zaměření
montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
napojení přípojek na stávající šachty k rodinným domům
provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu
Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11
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Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně
v červnu.
Leden studený, duben zelený.
Lednová zima i na peci je znát.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Leden jasný, roček krásný.
Když není konec ledna studený, únor to
dvakrát nahradí.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok
ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva
poroste.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
V lednu silný led, v květnu bujný med.

Sport
Fotbal ve Vidči
Milí sportovní fanoušci, přináším Vám aktuální přehled střelců po podzimní části sezóny 2012/2013:
1. Muži „A“ – 1.- 2. Michal Kramoliš + Ondřej Vašut – každý 5 branek, 3. – 5. Milan Drda + Pavel Drda + Radek
Mičkal – každý 2 branky, 6. – 8. Martin Dobeš + Petr Křenek + Dalibor Nerad – každý 1 branka.
2. Muži „B“ – 1. Jakub Štůsek 5 gólů, 2. – 7. Lukáš Frňka + Petr Křenek + Dalibor Kubiš + Daniel Martinát +
Radek Mičkal + Lukáš Vala – každý 2 góly, 8. - 13. Adam Fryšara + Radim Jurča + Petr Nerad +
Martin Olejník + Lumír Ondřej + Ondřej Vašut – každý 1 gól
3. Mladší žáci – 1. Matěj Kapoun 4 branky, 2. Ondřej Dobeš 3 branky, 3. David Vachun 2 branky, 4. – 5. Dalibor Mičola + Jakub
Neřád – každý 1 branka
4. Starší přípravka – 1. Daniel Němec 13 gólů, 2. Jakub Němec 12 gólů, 3. Alexandr Urban 4 góly, 4. Filip Dobeš – 2 góly
5. Mladší přípravka (základna) – 1. Jakub Němec 21 branek, 2. Alexandr Urban 13 branek, 3. Michaela Urbanová 5 branek, 4. Jonáš
Kapoun – 2 branky, 5. Tomáš Cáb – 1 branka.
Zimní přestávka pokračuje, další aktuality o fotbale přinesu opět za měsíc.
Mgr. Petr Liška

Stolní tenis Vidče 2012 - 2013
V této sezóně máme přihlášeny do soutěže tři družstva mužů. Výsledky po první polovině
soutěže jsou následující:
VIDČE „A“ hraje Krajskou soutěž I. třídy. Před zahájením sezóny jsme si dali za cíl hrát střed tabulky.
Po první polovině jsme na vynikajícím 4. místě, se ziskem 33 bodů – sedm vítězství, jedna
remíza a tři porážky.
VIDČE „B“ hraje regionální přebor. Po loňském nezdaru v boji o postup do KS, II. má znovu jediný cíl,
a to postup. Po první polovině jsme bez ztráty jediného bodu na prvním místě. Ovšem druhá polovina bude ještě těžká,
hlavně odvetné utkání s Rožnovem „C“. První zápas u nás jsme vyhráli 11:7. Šance na postup je velká, ale odveta
v Rožnově nebude jednoduchá.
VIDČE „C“ hraje také regionální přebor. Po loňském 9. místě jsme po první polovině na výborném 4. místě.
28. 12. a 29. 12. jsme v herně stolního tenisu uspořádali čtyři turnaje. Celkem se zúčastnilo 52 hráčů.
V kategorii registrovaných to bylo 15 hráčů. Na 1. místě se umístil Libor Vaculín, na 2. místě Zdeněk Mikulenka a na 3. místě Jiří
Brzokoupil a Leopold Šubčík. Ve čtyřhře obsadili 1. místo L. Vaculín – R. Knébl, 2. místo Z. Mikulenka – P. Mikulenka a 3. místo
Vl. Bernhauser – I. Mičkal.
V kategorii žáci se zúčastnilo 11 hráčů. Pořadí: 1. místo Petr Mičkal, 2. místo I. Jasný, 3. místo J. Kubját, 4. místo J. Heryán, 5. místo
H. Kubját.
V kategorii neregistrovaných – ženy hrálo 6 hráček. Pořadí: 1. místo V. Zemanová, 2. místo D. Kolíbalová, 3. místo N. Frňková,
4. místo K. Lacinová, 5. místo L. Vičanová, 6. místo R. Mičkalová.
V kategorii neregistrovaných – muži se zúčastnilo 20 hráčů. Hrálo se ve čtyřech skupinách po pěti a vždy první dva postoupili do finále,
kde hráli každý s každým. Finále si vybojovali: V. Bláha, P. Pavelka, M. Pavelka, M. Mičkal, J. Fuksa, L. Fuksa, J. Maceček
a R. Mičkal. Po velkém boji zvítězil šťastnější R. Mičkal, 2. místo získal M. Pavelka, kterému k vítězství chyběly pouze 2 míčky
a 3. místo obsadil J. Maceček.
Do nového roku přeji všem hráčům a příznivcům stolního tenisu hodně zdraví a štěstí.
Za stolní tenis Kubját F.
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého
měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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