smlouva

o

§polupráci při zabezpečor,áni požární ochran1,

Město Dobřichovice
vitova 61
252 ]9 Dobiiclrovice
]čo| 002.11 l81
Zastoupcná: Ing. Pctťem Hamp]elll. sta].ostou
Císlo účtu|j88 029 31910l]00
a

Obec Všenorr, (dále j en ''Obec''1

l.'Silnice

151

]52 3] Všenor\
Ič()| 002,1184q
lastoupená| Ing, Zdeňkcm SeidJerem. staroslou
Cis]o účtu:389 513 ]99i()R00

Uzar írajíniže uledeného dne. mésice a roku v souladu
a ustanolenín § 29 odst. t pism, m)
7ákona č, 133,'i985 Sb,. o požární ochlaně. \e 7něni
pozdějších pi"ap;rri. 1aat"j.n,.reton o
PO" ). tuto

smlouvu

o

spolupťáci při zabezpečování požárni ochraDy
(dálejen ''smlouva.)

preambule

l, Podle

l ákona č, 133/1985 Sb,, o požámí ocbraně, ve znění pozdějších
ochrmě je obec \ salŤoslatné působnosli na úseku požárfu ochJany
T9|:,.U
povlnna /ŤidJt Jednolkrr sboru dobrovolných hasičůobce.
která provádi hašeni požárůa
rivelnich pofuomácá a jinych mimoiádn}cri
orr::
prri aasi
_,l_:T.uT:,
u\oly podle z\ |ailniho prá\ nilro předpisu re s\ém li7en]iim
"aa"u""r,
"
obvodu.
2.
namisto vlastni jednotky požámí och1a_ny zajistit plnění úkolů
této
,§ 99a.,umozňuj:.o!:i
základě smlou!ry mezi sebou. Podle odst.5 tohoto paíagrafu
J.a95{
lu
obce, které
jsou povirrny obci, jejížjednotfuloza.i o"r,ruoy
::T1',f9:t=1 o:rámi ochrany. planem
.;"
kraje pro uredenou oúec jako pnni za
!:,1Y^::T_
|opl.a:ho?m_
ooorzenl po(tminek u\edenjch v 65 odsl, ó. finančně piispival.
§
§ 29 a § 68, odst,

:,r*l

š

ť1*:.

3.

I.

Smluvní strany vedeny společnou snahou k v}tÝořeni podminek
pŤo zajiš€ní účinné
ocbrany života a zdraví občanůa
p"Zió
p".i.l,i""-r- pomoci při
.majetkLr _pied
živelníchpohtomách a jiných mimořádných
uOito.t .t ." áot"oát} * na.r"áqi"irn,
a) Město_Dobficiovice prosťednictvím své jednotky Sboru dobrovolných
hasičů(dále
jen "SDH") dislokované v DobřichovicíchŽub"a"ti
,ouruOo. popliJiouY- pr,i.,""
;;;;áŽ;;áckanných a
§ aje_na územíObce provádění zásahů při hašení p"žá.ů
zivehícb pohromich l :i"lr"i,aa".tJ;
.'Po.',
plnenI uloIúJeclnoú) požámi ochrany (dá]e
"Jii""iut -jišťouut
obce.
ien

llYj.t:! ilr'.P

b) obec sc zalaz.rje poskrtolat 7c

svóho lozpočtu a činnost jednotk}. SDFI města
Dobřichor,icc p],avide]n! ročnítinančnípřispě\,ck. bližc spcciíikor.aný \ čl. II této
sm]ou\\, určcnÝ k pokr}lí in\estičnich. nein\,estičnich i mzdor,ých l,ýdajů
sollÝisejících s činnostítéto iednotk}, požárni ochran} a s \}t\áiením podminek pro
kvalitní plnění jeiich úkolů_

I

II.
1,

Výše f-rnrrnčníchplostředků posk},tnutých Obci městu Dobřichor.ice podle čl. I. odst,
pisn, b) bude r.každérnkalendářrrí roce činit 84,000. Kč ( slovy osndesátčt}řitisíce
konrn českých) přcťcdenýclr na účetnléjla Dobřicho\iťť ir,s, TČo obue]. V ránci
1

uvcdeného ročníhopoplatku ie zal]rnu o I 5 hodin vj,jczdu,
2,.

V piipadě. že nebrrde r,ýše uledený počet hodin r_rčerpán. bude o odpovídajícítinanční
částku ponižen příspě\,ek Obce \ dalšim rocr:, Naopak \,případě překočeni uvedeného
ročniho linritu si N4ěsto Dobřicho\ice !},hra7uic fakturovat 7a každorr dalšíhodinu
vi,iezdu \.pŤislušl]émkalenclářním loce 5 ó00.- Kč,
PoPn,ó bude příspě\ ek posk)lnut pro ruk 20l7,

4. Příspě\,ek budc poukáZán \,žd}, neipozději do 31, biezna běžnéhoroku na účetuvedený
odst, 1 tohoto článku,

\,

5. Výše pŤíspěvku je stanovena dohodou smlurmích stran s tím, že obě strany této
veř€jnopláld snlouly se zavazují upravit výši částky uvedené v Kč v odst. l tohoto

ělánku podle oficiálně r,yhlašovarré míry inflace lTjádřené pŤírustkem průměmého

ročníhoindexu spoťebitelských cen podle oficiáIních údajůČeskéhostatistického úřadu,
v případě, že od posledniho stanovení výše této částky došlo ke změně míry inflace v
součtu o minirrriilně 10 o/o. Za tím účelemse sniuvní strarry zavúujíuzavřít dodatek k této
smlouvě, a to nejpozději do ří měsícůod předložení ná\Ťhu takového dodatku jednou ze
sn,]]u\ nich <(ran diuhé smlu\ ní sftaně,
6.

Po§lq,tnulé finančííprostředky budou výhradně qužity k úfuadě investičních a
neinv€stičních výdajů, zejména kníkupu poámí techniky, technických plostředků Po,
ochrarrných prosaedků a pokr}ti ostatních provozních nákladů souvisejících s činrrostí
jednotky SDH Dobňchovice a v}.tviťením kvalitních podmínek pro jeji činnost. Dáe
budou t}to prostředky využity na mzdové výdaje související se zajišěním akceschopnosti
jednotky SDH Dobřichovice. Nlíkup tecbnických prosťedků, realizaci akcí a mzdových
wýdajů hrazených z prostředků obce zajistí město Dobřichovice v souladu s platnými
předpisy.

7.

Město Dobřichovice \,Tužije finančnípros$edky posk}tnuté Obcí v souladu s účelem,
k němuž byly určeny a bude Ťádně pečovat o tech]iku a dalšíprostředky, ktelé byly
z pňspěvku Obce zakoupeny.

Smluví strany

se dohodly, že zakoupené prosaedky a věci pořízené z příspěvku Obce,
přecházi dnem pořízení do účetnictvía majetku měsla Dobřichovice.
9,

obec je oprár,něna kdykoli po předchozí písemné žádosti provést prostřednictvím svých
zarněstnanců či zrnocněných řetích osob kontrolu posk},tnutých finančních prostředkú a
přesvědčit se, zda jsou opravdu použvány k účelům§mlouvou stanoven:Fn. Město
Dobřichoviceje povinno takovou kontrolu vždy umožit.

III.
1.

Sm]ouÝaje uzaviena na dobu úeurčitou

2.

Smlouvrr lze v},po\,ědět

3.

Každá z obou zúčastněných stran .ic oprá\,něna odstollpit od smlour,1, ihled i,případě, že
JrJhá 5!r_]]J pod.laln},n /pŮ<ol'ťn, \lrlnL\ L n,,rJtÍ,

\,ýpo\,ědní lhůtou. která skončí31.12, tol]o ťoku, ! němž byla
\\|n\éd'.l-L\ť.In|_\,l, .Irdllé Jo.učerJ,
s

Za podstatné porušení smlour1 se ze stra],]),rněsta Dobřicho\icc považuje nedodržcní
účelupoužitífinančnich plostřcdkú přijatich z ťozpočtu Obce či neprovedení
požadolanóho zásahu,
5.

Za podstarné poťušeni smlouv} Ze stran), obce sc pol,ažuje neposk}tnuii linančního
přispě\,ku nebo opožděni platb},oproti tel]]inu stanovenéliu !e smlouvě o rice než 60
kalendářních dní.
Obě smluvni stranl- berou na 1ědomi, žc časor.ý souběh událostí. které si budou \),žado\,at
Zásah jednďk} SDH Dobřichovice \ lutéždobu. múžeZnemožnit okan]žitc nasazťni
u\edené jednolk} \ obci, Talo situace nepiedstavuic porušeníustanovení tóto smlouv_"- .
pokud budou ze stran} jednotk!, SDH Dobiichovicc rrčinén1všechn__v krok}, pro co
rrejrl,chlejší a nc-júčirrnějšiZásah na ilzemí Obcc,

,7.

obě smlu\ní sn,any belou na \ědomi. že poktrd dojde k Zásahu vyššimoci (povodeň,
nálrlá poruclra vozidla apod.), jednotka SDH není odpovědná za lzniklé škodl,r,důsledku
ncmožnosti 7abczp.čit požámi ochlanu \, ťámci Zákona o Po,

Iv.

l,
].

Tato sm]ouva nabý\á účinnostidnen],l.]0l7

Snlouva ie \,},ilotovena ve dvolj stejnopisech. po jednom r,ýtisku pro každou zc smluvnich
stran.

],

Smluvni stran"\ plohlašuji, že se s obsahenr snlour1, scznámil1 a že snrlouva r,l,iadřuje
jcjich slobodnou r,ůli,
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Ing, Petr Hampl
starosta města Dobřichovice

Ins Zdeněk seidler
starosta obce všenoly
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