Veře/noprávíll"smlouva
uzavřená mezi niŽe uvedenými smluvními stranami:

l. Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí l. 539 23 Hlinsko, Pardubickí' krai.
zastoupené sturostou města Miroslavem Krčilem, DiS.
a

2. Obec Weradov, se sídlem Všeradov 39, 539 0/ Hlinsko, Pardubicjtý kraj,
zastoupená starostou obce JUDr. Lubošem Mikeškou

l. Úvodní ustanoveni

Na základě usneseni Raufy města Hlinska č. 106/20/5, bod č. 6 ze dne 8. září 20/5 a usneseni
Zastupitelstva obce Všeradov č. 3/4/2015 ze dne 29. 09. 2015 se obě smluvní strany dohodh'
W

na uzavřeni této veřejnoprávní smlomy

Il. Předmět smlouvy

l. Město Hlinsko (dále jen ,,město") se touto smlouvou zavazuje zajistit pro obec Všeradov
(dále jen ,, obec") výkon činností Městské policie Hlinsko (dále jen ,,městská policie').
a to v souladu se zákonem č. 553//991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších přeclpisu
(dálejen ,,zákon o obecní policii").
2. Městská policie bude na úzenií obce n'koná)'al' zejménu činnos/i in'edené v příloze č. l,
která je nedílnou součásti této smlou]y. Osuuní činnosti a aktiviiy bude n7ěslská policie
lykonáva/ pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. a to na základě os()bni či
lelefonické žádosti staroslý, příp. mistostarosg obce.
III. Úhmda nákladů
l. Ncik/udy spojené s výkonem sjednaných činnosti městské policie na území obce u llvedené
v přl'l(Ee č. l /é/o snilouvy nese obec a zavazuje se,je ve Siednaném ierminu hradit.
2. Město bude nák/a¢v spojené s výkonem činnosti niěstske' policie za předchozí kulend(iřni
měsíc ,fáhurovat obci vždy do 20. dne následujícího kulendářniho ]něsice. Faktura bude
mii veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu Ve faktuře bude specj/íkován i provedený zásah.
3. Obec se zavazuje uhradit fakturované náklady bezhotovostním převodem na účet nlěs/a
u Komerční banky, a.s.. č. 19-623-53//0100, a to ne/'pozdě/'i re /4denní lhuiě ode dne
doručeni přl:$dušné,/áknl/y.
4.

Vpřipadě prodlení s úhradou nákladů bude obec povinna zap/atií městu úrok z prodlení
dle platné právni úpravy.
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IV. Společná ustanoveM
l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Lze ji ukončit písemnou dohodou smluvních
stran nebo íýpovědi kterékoli z nich. výpovědní lhúia činí jeden měsíc a počíná běžci
prvním dnem měsíce následujíciho po doručeni rýporědi huhé smluvní straně.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti krajského úřadu o uděleni souhlasu s jejím
uzavřením nabude právni moci.
3. Městská policie začne iykonávat služby uvedené v ČI. ll. této smlouvy dnem uzavřeni této
veřejnoprávni smlouvy
4. Smluvní strany zveřejni veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně p) dobu 15 dnu.
5. Po dobu p/a/ňosli této smlouiy vyvěsí smluvní straqy na úředních deskúch siých úřadu
iqformaci o uzavřeni této smlouvy (ljejím předmětu.
6. Součásti této smlomy je příloha č. l. usneseni RaQV města Hlinsku. usnesení Zastupitelstva obce Všeradov a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o uděleni souhlasu s uzavřením veřejnoprávní sm/oíny
7. Tato smlouva se lyhotovuie v pěti sleinopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží
účastnici a po jednom iyhotovení KrajsAý úřad Pardubického kraje společně se žádosn'
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlou\y.

VHlinsku dne

Z Z 10. 2015

Ve Všeradově dne 29. 9. 20 5

DL Luboš Mikeš.:a

Krčil, DiS.
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Příloha č. l
Měsiská policie H7insko bude v katastru obce Všeradov íykonávat následující činnosti:

l. Odchyt zatoulaných psů
-

iihradu nákladů za odchyt psa 500,-- KČ.
úhrada nákladů 25(/.-- Kč za kuždou i započatou hodinu činnostijednoho strážníku
městské policie,

-

náhrada zu použiii silničního motorového vozidla pýše náhrud za používáni vozidlu
a náhrad za spotřebované pohonné hmon' bude stanovena dle obecně závazných právních předpisů.

-

nák/aůfy za umístěni psa v útulku hrudi obec přímo na základě ./áktury iystavené .ji
provozova/e/en1 útulku.

2. Kontrola dodržoMnípoňádku
-

úhrada nákladů ve výši 250,— KČ za každou i započatou hodinu Cinňosli jednoho
strážnika městské policie,

-

náhruda za použiti silničního motorového vozidla dle obecně závamých právních
předpisů.

Tato veřejnoprávni sm|ouva

je uzwřena dnem,

Z? u

kdy nabylo právni moci ruzhodnuti
Krajského úřadu Pardubíc-kého kraje
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