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SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI

ZABEZPEČOVÁNí POŽÁRNí OCHRANY
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcí Rtyně nad Bílinou a obcí Žalany
o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

Obec Rtyně nad Bílinou IČ: 266574
Rtyně nad Bílinou č.p.34, 417 62 Rtyně nad Bílinou
zastoupená Jaroslavem Liškou, starostou

a
Obec Žalany IČ: 266655
Pražská č.p.93, 417 63 Žalany,
Zastoupená Jindřichem Moukou, starostou

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu a ustanovením § 29 odst. 1 písmo m) zákona
č,

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 159 zákona

č.

500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdější předpisů

Smlouvu o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany
Článek I,
1. Účelem této smlouvy je vytvoření podmínek pro zajištění účinné ochrany života, zdraví a majetku před požáry a poskytováním pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
2. Obec Žalany prostřednictvím své jednotky požární ochrany zabezpečí v souladu s poplachovým
plánem Ústeckého kraje na území obce Rtyně nad Bílinou provedení zásahu při hašení požárů a
provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách a jiných událostech a bude
tak zajišťovat plnění úkolů jednotky požární ochrany obce Rtyně nad Bílinou.
3. Obec Rtyně nad Bílinou se zavazuje poskytovat ze svého rozpočtu na činnost jednotky požární
ochrany obce Žalany pravidelný roční finanční příspěvek ve výši
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30000 Kč
k pokrytí výdajů souvisejících s činností jednotky požární ochrany a s vytvářením podmínek pro
kvalitní plnění jejich úkolů.

Článek II.
1. Finanční příspěvek bude poprvé poskytnut v roce 2016.
2. Příspěvek bude poukázán vždy nejpozději do konce března na účet obce Žalany č.
5123501/0100.
3. Obec Žalany je oprávněno příspěvek jednostranně navýšit, a to nejvýše o průměrnou roční míru inflace v České republice vyhlašovanou Českým statistickým úřadem. Toto navýšení musí být
písemně sděleno nejpozději do konce příslušného kalendářního roku obci Rtyně nad Bílinou.
4. Poskytnuté finanční prostředky budou využity k úhradě investičních a neinvestičních výdajů,
zejména k nákupu požární techniky, technických prostředků PO, ochranných prostředků a pokrytí ostatních provozních nákladů souvisejících s činností jednotky PO obce Žalany a vytvářením kvalitních podmínek pro její činnost. Dále budou prostředky využity na mzdové výdaje
související se zajištěním akceschopnosti jednotky PO obce Žalany.
5. Obec Žalany využije příspěvek poskytnutý obcí Rtyně nad Bílinou v souladu s účelem, k němuž
byl určen, a bude řádně pečovat o techniku a další prostředky, které byly z příspěvku zakoupeny.
6. Věci pořízené z příspěvku se stávají dnem pořízení účetně majetkem obce Žalany.
7. Obec Rtyně nad Bílinou je oprávněna kdykoli po předchozí písemné žádosti provést prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných třetích osob kontrolu použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu jejich použití k účelům smlouvou stanoveným. Obec Žalany je povinno takovou kontrolu umožnit.
8. Obec Žalany předloží obci Rtyně nad Bílinou vždy nejpozději do 31. 1. následujícího roku vyúčtování nakládání s poskytnutým příspěvkem.

Článek III.
1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze vypovědět s výpovědní lhůtou, která skončí 31. 12. roku, v němž byla výpověď
druhé smluvní straně doručena.
3. Strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem.
4. Za podstatné porušení smlouvy obcí Žalany se považuje i nedodržení účelu použití finančních
prostředků přijatých z rozpočtu obce Rtyně nad Bílinou.
5. Za podstatné porušení smlouvy obcí Rtyně nad Bílinou se považuje i neposkytnutí finančního
příspěvku nebo opoždění platby o více než 60 kalendářních dnů.

Článek IV.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom výtisku pro každou ze smluvních stran.
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3. Tato smlouva byla před podpisem schválena zastupitelstvy obou smluvních stran, doložky dokládající schválení zastupitelstvem jsou připojeny k oběma stejnopisům.

Ve Rtyni nad Bílinou

V Žalanech

dne 3. 2. 2016
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Jindřich Mouka, starosta

Jaroslav Liška, starosta
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