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1. Vlastník vodovodu nebo

kanaIizace: právnická osoba
Název: Městys Spálov
Adresa sídla: Spálov, 62, 74237 Spálov
ldentifikační číslo:00298387
Plátce DPH:
NE
Statutární orgán:

ANo

2.

Provozovatel:
Název: Seveľomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Adresa sídla: 28' ŕíjna12351169, 709 45 ostrava
ldentifikační ěíslo: 451 93665
Plátce DPH: ano
Statutárníorgán: lng. Anatol Pšenička,generálnĺ ředitel společnosti na základě
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21' 4' 2015

3.

Mĺľaodpovědnostl za obnovu majetku vodovodů a kanaIizaci vyp!ývající ze
smlouvy o pľovozovánĺ podle $ 8 odst. Zzäkona o vodovodech a kanatizacĺch
č,.27412o01 Sb.;

odpovědnost za obnovu má: vlastnĺk majetku

4.

Tabulka plánu financovánĺ obnovy vodovodů nebo kanalizacĺ

o

PřÍloha č. 1

5. Pravidla

o
o

6.

k vyplnění tabulky

VyhláŠka ë' 428ĺ2001 Sb': příloha č. 18
Metodický pokyn pro zpľacovánĺ a dokládánĺ Plánu financovánĺ obnovy vodovodů a
kanalizacĺ včetně přĺlohy (Ministerstvo zemědělství, ë,. i.935312020-'15132)

Komentář k pIánu Íinancováni obnovy s popisem postupu přizpľacování
PřÍloha č.2 (zpracoval SmVaK ostrava a.s. jako souöást návrhu plánu fĺnancovánĺ)

r
o

odůvodněnĺvýŠepoloŽek finantnĺch prostředků (vlastnĺk majetku)

7.

Doklad o schválenĺ plánu financování obnovy statutárním orgánem vlastníka

8.

Doklady k realizaci plánu financování obnovy v jednotlivých letech po jeho

zpracovänĺ

r

Doklady o tvorbě finančnĺchprostředků na obnovu

9. císlo |ednací a datum

schválenĺ

JYl lłłfupodpis

í0. otisk razĺtka a
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vlastnika
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P ílohy č. 18 k vyhlášce ě' 428ĺ2oo1 sb' v platném aěnĺ)

Městys Spálov
r.l.

Razítko vlastníka a podpis osoby oprávněné jednât za vlastníka
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