Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
Smluvní strany:
Obcí Letkov
IČO: 00574155
Se sídlem Ke Hřišti 117, Letkov, 32600
zastoupenou Ing. Rostislavem Kotilem, starostou obce
(dále jen ,;žMateľ)
a

Obcí Kyšice
IČO: 00258024
se sídlem Horní Náves 136, 33001 Kyšice
zastoupenou Mgr. Martinou Beranovou, starostkou obce
·(dále jen ,poskytovateř')

.

'

uzavírají v návaznosti na ustanoveni § 29 a § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o požární ochraně") a ustanoveni § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona o obcích") tuto
Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
I.

Prohlášení
1.1

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zajištění požární ochrany podle zákon
o požární ochraně pro obec Letkov, kterou na základě této smlouvy bude zajišťovat
jednotka požární ochrany obce Kyšice jako společná jednotka požární ochrany ve
smyslu § 69a odst. 2 zákona o požární ochraně.

1.2

Žadatel a poskytovatel shodně prohlašují, že jim v souladu § 29 odst. l písm. a) vznikla
povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

II.
Předmět Smlouvy

2.1

.
Poskytovatel se zavazuje
zajistit plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen
,,JSDH"), udrMvat její akceschopnost a plnit jiné zákonem o požární ochraně a touto
smlouvou stanovené povinnosti pro zřízení a provozování JSDH a žadatel se zavazuje
finančně přispívat na její činnost a vybavení JSDH a plnit povinnosti touto smlouvou dále
stanovené.
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2.2

JSDH ponese název ,Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kyšice".
III.
Příspěvek na činnost a vybavení

3.1

Žadatel se zavazuje přispívat poskytovateli na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením
provozních výdajů společné jednotky, s pořízením, údržbou nebo obnovou vybavení společné
jednotky paušální roční částku ve výši 50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun česAých) (dále
jen ,,příspěvek na činnost a vybavení SDH").

3.2

Smluvní strany se dohodly, že příspěvek na činnost a vybavení JSDH dle odst. 3.1 přestavuje
podíl žadatele o velikosti 1/8 na celkových předpokládaných ročních nákladech. Přesáhnou-li
v průběhu kalendářního roku celkové náklady na činnost a vybaveni JSDH částku 400.000,Kč, je žadatel povinen přispívat na další nezbytné náklady na činnost a vybavení JSDH
v příslušném kalendářním roce poměrně ve výši 1/8 z hodnoty vynaložených nákladů.

3.3

Příspěvek na činnost a vybavení SHP dle odst. 3.1 uhradí žadatel poskytovateli vždy do 30.06.
příslušného kalendářního roku na účet č. 1003039300/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
V případě ukončeni smlouvy v průběhu kalendářního roku, vrátí poskytovatel žadateli
poměrnou část poskytnutého příspěvku, byl-li již žadatelem uhrazen.

3.4

Náklady vynaložené poskytovatelem nad rámec částky předpokládaných ročných nákladů
uvedených v odst. 3.2 uhradí žadatel na základě vyúčtování učiněného po skončení
příslušného kalendářního roku. Poskytovatel zašle žadateli vyúčtováni nákladů do 31.03.
následujícího kalehdářního roku. Poměrnou část vynaložených nákladů se žadatel zavazuje
uhradit do šedesáti (60) dnů od doručení vyúčtování.

3.5

Smluvní strany se dohodly, že příspěvek na činnost a vybaveni SDH bude každoročně
automaticky zvýšen o roční mím inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášený Českým statistickým úřadem.

3.6

Smluvní strany se dohodly. že zakoupené věcné prostředky z příspěvku žadatele, zůstávají
dnem pořízení a zavedením v majetku poskytovatele.
.
q

IV.

.

.

Doba trvání smlouvy
4.1

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

4.2

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou kterékoli ze smluvních stran nebo písemnou
výpovědí i bez· uvedeni důvodu. výpovědní doba činí šest (6) měsíční a počíná svůj běh
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

4.3

O ukončeni této smlouvy jsou smluvní strany povinny informovat Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje (dál jen .,HZS PK").
V.
Plnění úkolů a akceschopnost společné jednotky

5.1

Poskytovatel je povinen pq dobu trvání této smlouvy svými silami a prostředky zabezpečovat
úkoly JSDH pro obec Kyšice a obec Letkov.

5.2

Plněni dalších povinností žadatele určených zákonem o požární ochraně jakož i dalšími
2

ustanoveními právního řádu České republiky, na úseku požární ochrany, a to zejména
povinnosti vyplývající z § 5 zákona o požární ochraně, zůstávají touto smlouvou nedotčeny.
5.3

Velitele společné jednotky, po "yjádření HZS Plzeňského Kraje k jeho odborné způsobilosti,
jmenuje poskytovatel po projednáni s žadatelem.

5.4

Velitel SDHr pro zabezpečení její akceschopnosti předkládá poskytovateli požadavky na
materiální a nnančni zabezpečení akceschopnosti společné jednotky, která je zabezpečuje jako
její zřizovatel.
VI.

Závěrečná ustanovení
6.1

Tato smlouva se řídí zejména ustanoveními zákona o požární ochraně a zákonem č. 500/2004
Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů - zejména ustanoveními § 159 a násl.
upravujících veřejnoprávní smlouvy.

6.2

Tuto smlouvu si obě smluvní strany přečetly a prohlašují, že byla uzavřena podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, že žádný z účastníků ji neuzavíral v tísni či za
nevýhodných podmínek, že s obsahem dohOdy souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.

6.3

Změny a doplňky této dohody lze činit pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků
-podepsaných oběma smluvními stranami, které podléhají předchozímu souhlasu HZS PK.

6.4

Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis je určen pro HZS PK.

6.5

Smluvní strany prohlašují, že HZS PK v souladu s § 69a odst. 3) zákona o požární ochraně
vydal souhlas s uzavřením této smlouvy, který je přílohou č. l.
.

6.6

Obec Kyšice ve smyslu ustanoveni § 41 zákona Č.128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u
právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany obce Kyšice veškeré
zákonem stanovené podmínky ve formě schválení zastupitelstvem obce - usnesení č.
9/8/2021 ze dne 22.12.2021, které jsou obligatórni pro platnost tohoto právního úkonu.

6.7

Obec Letkov ve smyslu ustanovení § 41 zákona Č.128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u
právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany obce Letkov veškeré
zákonem stanovené podmínky ve formě schválení zastupitelstvem obce - usneseni č. 8 ze dne
24.11.2021, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

6.8

Smlouva nabývá účinnosti dnem vydání souhlasu HZS PK s uzavřením této smlouvy.
VLetkově dne

V

.
Ing. Rostislav Kotil
starosta obce

Příloha: l) Souhlas HZS P

Mgr. Martina Beranová
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