SMLOUVA O ZABEVZPEICENI POˇZARNI
OCHRANY A SDRUZEN I PROSTREDKŮ,
ˇ

I

ˇ

7

I

kterou mezi sebou podle ustanovení §46 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších
předpisů, na základě §69a Zákona č. 133/1985 Sb., O požámí ochraně, v platném znění a občanského

zákoníku uzavírají:
Oˇbec Městečko
IC: 00244058

Adresa: Ohnivcova náves 70, 270 23, Křivoklát
3

Oˇbec Roztoky
IC: 00639966

Adresa: Roztoky 128, 270 23, Křivoklát

Čı. 1.

Předmět smlouvy
požámí ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., O požámí
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro obec Městečko požámí jednotkou obce Roztoky, a to
sdružením prostředků na činnost požámí jednotky SDH obce Roztoky dle § 69a uvedeného zákona.
Smlouva zajišťuje sdružení prostředků na společnou jednotku požámí ochrany a zřízení společné
jednotky požámí ochrany, které náleží práva a povinnosti stanovené výše uvedeným Zákonem
o požámí ochraně pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

Předmětem smlouvy

je zajištění

Čı. 2.

Práva a povinnosti
Obec Roztoky

se zavazuje zabezpečit prostřednictvím Požámí jednotky obce Roztoky ev. č.
(dále jen JSDHO Roztoky) plnění základních úkolů stanovených v §70 Zákona O požámí
ochraně v katastru obce Městečko na základě výzvy Krajského operačního střediska v Kladně (dále
jen KOPIS).
plnění těchto úkolů poskytne obec Městečko členům JSDHO Roztoky dokumentaci
a)
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požámí ochrany pro objekty obce Městečko potřebnou pro zdolávání požám a zajistí její pravidelnou
aktualizaci v souladu se skutečným stavem.
Obec Městečko se zavazuje v souladu sustanovením §69a odst. 1 a 2 zákona o požámí
b)
ochraně poskytovat obci Roztoky ﬁnanční příspěvek na činnost JSDHO Roztoky a to na úhradu
nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti jednotky požámí ochrany, včetně výcviku, školení,
vybavení a údržbou osobních a technických prostředků JSDHO Roztoky v paušální částce
Kč 70 000,- (slovy: sedmdesáttisíckorunčeských) za jeden kalendářní rok. V případě ukončení
smlouvy dle čl. 3 této smlouvy bude žadateli poměmá část nevyčerpané paušální částky obcí Roztoky
vrácena.

zavazuje uhradit obci Roztoky částku Kč 1 500,(slovy: jedentisícpětsetkorunčeských) za každý výjezd JSDHO Roztoky na katastrální území obce
Městečko na základě výzvy KOPIS, jehož doba od výjezdu po návrat na základnu nepřesáhne
2 hodiny.
c)

Dále

se

obec

Městečko

'
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Při zásahu trvajícím na k. ú. obce Městečko více než 2 hodiny se obec Městečko zavazuje
d)
uhradit obcí Roztoky částku Kč 1300,- (Slovy: jedentisíctřistakorunčeských) za každou započatou
hodinu zásahu na použitou techniku a úhradu mzdových výdajů členů. Současně platí §29 Zákona
č. 133/1985 Sb., O požámí ochraně, ve Znění pozdějších předpisů, Speciﬁkovaný v nařízení vlády
č. 172/2001 Sb. k provedení Zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů, v § 18 a 19., O podmínkách,
rozsahu a nákladech na zabezpečení při déle trvajícím zásahu jednotek PO.

Pro splnění závazku uvedeného v čl. 2a) této smlouvy vystaví obec Roztoky v souladu S čl. 2
vždy do 31. 1. na daný kalendářní rok. První tedy do 31. 1. 2020 na splnění úkolu dle odst.
smlouvy v roce 2020. Pro splnění závazků daných včl. 2c) a 2d) vystaví obec Roztoky vždy
v měsíci následujícím po uskutečnění zásahu JSDHO Roztoky dle skutečného počtu zásahů a
c)

b) fakturu
1

uvedených podmínek zásahu.

Obec Roztoky se zavazuje udržovat svou mobilní požární techniku a technické prostředky
ve stavu odpovídajícím předpisům po jejich používání.
e)

Čı. 3.

Doba trvání a výpověď
a)

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyř

2020 do 31. 12. 2023.
smlouvy ukončen písemnou výpovědí

let

od

1. 1.

Smluvní vztah může být před vypršením platnosti
b)
kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí vtakovém případě 3 měsíce a začíná běžet
od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď v písemné fonně bude
vyhotovena ve třech Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní Strana obdrží po jednom stejnopisu a jeden
stejnopis obdrží Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen HZS Stč. kraje).
Čı. 4.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží HZS Stč. kraje.
a)

b)

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných

c)

Tato smlouva nabývá platnosti rozhodnutím

HZS

a číslovaných dodatků.

Středočeského kraje.

Čı. 5

Schvalovací doložky
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Roztoky dne 21.
usnesením č. 2019/11/21 - 12.

1

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Městečko dne 27.
usnesením č. 2019/09 - 5
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