Sn1louva o §polupráci při zabezpečor,ínípožární ochran1
N,lěsto Dobřicho\ ice

Viloťa 61
]5] 29 Dobiichovice

Lť,o:00]11181
lastoupeiá| l11g. Petrem HanlpIeln. star-ostou
Cislo účtu|388 029 '19,0800

Obec:

Krrrlik (dálejen "Obcc'1
AcLrcsa: Karlickii 1.252 29 Karlík

lčcl:

.11ó8.+9ó7

Zastrlupená: ]n9. lýlarií SL)l1lmelo\()u. starostkou obce
L Zaviraií nížeu\edeného dnc. mčsice a loku \ souladu a Uslanoleniltl |s 29 odst, 1 pism. 11'
zákona č 1jj,1l985 Sb,, o požárni ocltraně, \e znění pozdqjšíchpie.ipisú, (dále jen ,.zákon o
PO,' ). tuto

Srnlouvu o spoluprác' při zabezpečorárlí požárni ochřan!,
(clále jen "smloul,a'')

preanrbule
1.

2,.

l,

Podle § ]9 a § 68. odst. I zákona č, 1j3,1985 Sb.. o pož.t,ni ochraně. \,c zrlčnípoz.lčjšich
picdpisťr o pcržiirníochraně je obcc \ Sanostatné pilsobnosti na ilseku požární ochran}.
po\ inná 7říclit je.lnotku sboru dobrrlr,olnÝch hasičůobce. kter,á provtidí hašenL prrzurLL .L
ziichranné pliicc při živelnich polťo]iáclr a jin]ich nimořádilc]r událosteclt a pit'ti .lalší
úko1} podle z\láštniho prár'rriho piedpisLl \ e s\,ém úzennirn obrodu,
-S 69a un' ožňrric obcinr nall]ísto \,]aslnijednotkt pož.irníochi,rn! Zajistit plněni ílkolůtéto
jeclnotk1 na základč srllour1, mezi sebou, Podle odst, 5 tohoto paraglafu obcc. ktcró
nezřidí jednolku požárni ochranv. jsou p,-lvirur1, obci, je.již jcdnotka požární ochlan) ,jc
piedurčena požárním pop]acho\,ýn plánem kajc pro uvedcnou obec jako pnnL ZJ
dodlženípodmínek U\eden]ich \ § 65 odst, 6. finančně přispi\at,

l.

Snllulni stran}' leden) společnou snahou k D1voiclli 1lorlmínek pro zejislcnr ucinnc
ochlan\, žilota a Zdla\,í občanil a majctku pŤcd požlrll, a posklttlránirrr p,lm,,rj pli
živelníchpolrromách aiinÝch mitrroiiiclnich LldáLostech

se

dohodl} na rriisledrrjícínl

a) \íčstoDobřichovice

plostřednictlim s\,ó icdnotk}, Sboru c]obror,olných hasičů(1ále
"Si)l1')rlislokolané l Dobřichoricich zabezpečí r soularlrr s poplacho\,ým plánem
kraje na ťl7crni Obce provedeni zásahu při hašeni požárťL a pro\ádění Záchranných a
likr idačníchpraci pii živelnicir polrromilch a jinlich LLdLilostech a bude tak Zaiišt'ovat
plněni úkolúicdnotk}, požáťl ochlan) (dále jen 'P0") Obce.
jen

b) Obcc se za\ezllje poskltovat 7c

s\,óho ro7počtu na činnost.jeclnotkl SDH nrěsta
I)obiicho!ice prariclelrrý ločrrítlnančni pŤispč\ck_ bližc speeilikoraný \.čl, II této

fl

I

li investičnich. ncinr cstičnich i nzclorých r 1iilaj Ll soLrlisejicich s
jednotk]
požámí oclťan} a s 1\t\ářením podrnirrek plo lilalihi plnčni
činnosli této
snl]oLl\ }. a to k poLI\
j

e.jich úkotů,

II.
1,

2.

Výše finančnlch plosti.dkil poskltnLrtýclr Obcí městu l)obřicholice poclLe čl, i,odst, l
pisn, b] bude v každénrkalenc]ářni roce činit ,10,000.- Kč ( slo\,} i
Čt] řicctlisíckorunčesL(jch) ne účelNlěs|d Dobřicho\ ice ]88 029 j 19l()800. \ ,s, IČo obce,
Y |iin' ci ur edeného ročníhopoplatku je Zahrnrrto 8 lroclin r 1iljezclu.
Nlčsto Dobřichovicc si r,,rllrazrrje l'aktrrrortrt každ,lu dalšíhodinu \jjezdu nad počet hoclin
Ll\edený \ odst. l, re rýši 5 600.- Kč,hod.

Popnó budc přístrrěv.k pcrskltntrt

l

rocc 10l7,

4. Příspěrek brrde poultázárr ržc11 nejpozdéji do 1. řljna bčžnéhoroku na ťLčetuvcdcnÝ
odst, 1 |ohoto článku. \a rok ]01 7 bLlde tento příspč\ek Llhrazei do ]0.12,20l 7,

\,

stanovena dohodou ýilu\ních Stran s tím. že obě stťan}, tóto
leřcinoprá\Ii sml()Llvv se zarazrljí upr,alit !,Ýši částk),rrrec]enél,Kč \,odst, l t()Ix)lLr
článku podLe oticiilrrě rl,hlašoYané mírl intlacc \}jádřel1é přírústkcl pninlěrného
ročrrího1ndexu sFolřebilelskýcli ccn 1]od]. oticiálnich údajúCeskóho statistického úiadu.
! připa.lě. že o.1 posledniho stano|cní \Ýše této čás&],.Lošlo kc Zlněně niírJ int'lace v
součtu o nlinimálnč l0 9,i,, Za tínr účelemse snllL\ni stlan}, Zirvazu_]i uza\iít dodatck k této
smlou\,ě. ir to nejpozději do lři lněsícúod předložcni ná\rhu l.rko\ého clocLatku jedrrorr ze
smlu\ních slrai dluhé sml rní Stťaně.

5, Vj,šc příspěvku ,jc

6.

Posk]lnuté tinančni prostřťdk) bLLdou \)užit), k illrradě in\esličllich a ncin\estičních
rýdajů. zqjrrrérra k rrákrrprr požír,ni technik),, tcchnických plosti.dkú PO. oclrlilrných
proslředkťL e pokl]ti osiatnich p-ovoznich rrirklaclů sorLl,iscjiciclr s činnoslíje.lnotk,_v SI)H
Dobiichovjce a vJl\ářcnim k\alitních podminek pfo j.ii činnost, Dále budou prostředky,
[,užjt} na mzdoré rýdaje sorrrisející se zaiištčnímakceschopnosti .ieclno&1 SDH
Dobřichorice, Nákup teclriických prostřcdkú. rer]izaci akci a rnzdor,lich výdajů
hrazených Z prostředkťL obce Karlik 7aiislí měs1o Dobřiclrorice \ soulitdrl splatnými
piedpis],,

,7,

Mčsto Dobřicho\icc rl,užije linančni pťostřcdk},posk}tnuté Obcí \ soulddo súč.lcm.
k rlěnruž byl} Lllčen} a blLde iádnč pcčovat o techniku a dalši ploslředk),. ktcré b},L)
/ pil.pé\ kf l l\ť< /_].oL||ť|,\

8.

Smlu\.ni stfan\ se clohoc1l_,". že zakoupené plostřcdk} a \éci poii7cné z přispé\,ku Olrcc.
přecháZí dnem pořizení do ťlč.tnict\,ía majctku města Dobiiclror ice,

9,

()bec

je oprár.něna krllkoli po piedchozi písemnó žádosti pro\ést prostřcclrrictrirn sr,ých
zan]čstnancir či Zúlocněnjc11 třelich osob kontfoILL polLžiti posk:,nlutých tlnančnich
pťostiedkú, ir jsou-li použi\iln! k ťrčclůnlsnllourou Stallo\cnÝm, \Iěsto DobřichoYice.je
po\ inno tako!ou kontrolu umožnit,

2

1l

Snlorrra,jc uzariena

rra dc)lr0 neurčitoLl,

SInlouru ]ze \]po\ědět s \,ýpo\ědni lhíttorr_ kter,lr skonči ,1,1l,
rip,,...|'Jrr rc.r .l l n, .ll, l é d.,lllj.,,,,
3.

Strana .ie opťí\,něna odstoLlpit ocl smlou\,\, !,připadě. že

Zp[lsobem snlloU\ u poluši.
4.

11,Ku,

\ nemz n\

druhí slrana

Za podstatié porušení smlou\,\, se Ze str8l]\,\Iěsta Dobřiclrovice po\ažLljc
úče]upoužiti linančníchplostřcdk[l přiiatÝch 7 ťozpočlu obcc.

a

podstatným
nacLodrženi

5.

Za podstahé poíušeníslnlort\,1,Ze st|an}, obce se po\aálie neposk\tnutí tlnančního
piíspěr,krr nebo opožděni platb\,opl.()ti te linLl stano\cnóm smlou\ou o \,íce než 6(]
kalendářních dní,

6.

obě srllrrrni stran! irkccPtují. že časo\ý souběh událostí. kleré si budou Ylžac]or.at zásah
jednotk) SDH Dobiichoi.ic; \,tlLléžci;brl rrrúžezncmožlit okarrržité rrasazeni rrrcdcné
.iedtrotk} l obci, lato siluac. nepře.lstavuie porušeni usta|01ení lét(] smlo!L\}. pokud
bucLotL ze stranvjec]notk1 SDH Dobřichoricc učirrělr} \šechnv ktokr pro co ncjrvclrlejší a
nljťlčiiněišíZásah na úZel11íobce,
I\-.

1, lato

2,

],
.l.

smlour.a

nabi\á platnosli

a ťlčinnosli dnen je.jiho podpisu,

SmloLrra.jc \,},hotovcna re čtl,řcch stejnopiscch zniťhž l\lěsto Dobiicho\icc obclržíc]la
,l.,il,,,o'.} , ( l\ťt K -||" d,. .lťtIln|i5\
Talo smlouva b)]a scb\ álena lastupitelst\ crrl Obce Karlil( na l6, zasedání dnc 9,].2017 č,
usnesení lli16,/2017,

Smluvni stran],prohlašuii. že sc sobsahem smlou\\ seznámilv. a že smltluva r,],iaclilúe

.icjich s1,obodt,lu r.ůli,

V Dobiichovicích

dne

.4?-.4,D.Lě

stalostir města Dobřicho\ ice

!+

\i Kalliku clne 1i,10,20l7

,"..ffir

]

#|
hlg. \,{alie Sommeťo\,á
starostka obce karlik

