Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Městem Mimoň a obcí Bohatice u Zákup


Veřejnoprávní smlouva uzavřená ve smyslu § 3a odst.1 zák.číslo 553/1991 Sb. „ o obecní policii“ a § 66c zákona č.128/2000 Sb. „ o obcích“, mezi Městem Mimoň a obcí Bohatice u Zákup o plnění úkolů obecní policie


I.
Smluvní strany

Obec Bohatice u Zákup,
	se sídlem Bohatice u Zákup č.p. 79, PSČ : 470 02, IČO : 673340
	bankovní spojení : KB 21326-421/0100
	zastoupená starostkou Magdou Jogheeovou

a

Město Mimoň, 
	se sídlem Mimoň Mírová č.p.120, PSČ : 471 24, IČO : 00260746
	bankovní spojení : GE Money Bank a.s., č.účtu : 19-50126824/0600
	zastoupené starostou Ing. Stanislavem Balounem


II.
Předmět smlouvy


Městská policie Mimoň ( dále jen městská policie ) bude ode dne uzavření této smlouvy  vykonávat úkoly obecní policie dle zákona č.553/1991 Sb. „o obecní  
      policii“na katastrálním území obce Bohatice u Zákup ( dále jen obec Bohatice).
	Hlídkovou činnost, na katastrálním území obce Bohatice, bude provádět dvoučlenná hlídka městské policie každý den, s výjimkou nedělí a svátků. Celková doba hlídky na katastru obce Bohatice je stanovena na jednu hodinu denně. Tato doba bude rozdělena do denních i nočních hodin.
	Starostka obce Bohatice usnesením pověří městskou policii prováděním odchytů volně pobíhajících zvířat ve svém katastru. Úhradu za pobyt odchyceného zvířete v útulku uhradí obec Bohatice přímo provozovateli útulku.
	Příjem z pokut uložených městskou policií na území obce Bohatice je vždy příjmem rozpočtu zřizovatele.

Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem č.553/1991 Sb. na území obce Bohatice odpovídá zřizovatel.
Obec Bohatice vydá ke dni , kdy tato smlouva nabude platnosti, každému strážníkovi městské policie písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost k výkonu pravomocí obecní policie na katastrálním území obce Bohatice. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci při sobě.
	V případě mimořádných událostí ( povodeň, živelná událost atd. ) je oprávněn velitel městské policie upravit rozsah směn strážníků městské policie a o této situaci předem informuje starostku obce Bohatice.



III.
Úhrada nákladů

Náklady spojené s plněním úkolů obecní policie dle ustanovení článku II.odst.1 a odst.3 této smlouvy na území obce Bohatice, nese obec Bohatice.
Výše příspěvku na úhradu nákladů je odvozena od výše rozpočtu městské policie poskytnutého zřizovatelem a je pro rok 2006 stanovena na částku 120 000,-Kč za rok, tedy 10 000,-Kč měsíčně. Výše nákladů na jednu hodinu práce strážníka je 200,-Kč  včetně dopravy.
Náklady spojené s plněním úkolů obecní policie spočívají zejména v :
	mzdových nákladech, nákladech na sociální a zdravotní pojištění
nákladech na provoz a údržbu vozidla a jeho amortizaci
	výstroji a výzbroji strážníků městské policie
vyškolení strážníků a zajištění jejich výcviku
nákladech na služby ( poštovné, telefonní poplatky apod. )
nákladech na energie
	Obec Bohatice poskytne zřizovateli příspěvek na úhradu nákladů, počínaje dnem účinnosti smlouvy, v měsíčních splátkách  ve výši 10 000,-Kč, vždy nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce.
Výše příspěvku na úhradu nákladů na každý další kalendářní rok, po dobu platnosti této smlouvy, může být upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen do 31. března příslušného kalendářního roku.


IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
Tuto smlouvu lze také zrušit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.


V.
Závěrečná ustanovení

Záměr uzavření smlouvy s obcí Bohatice o poskytnutí činnosti městské policie na území obce Bohatice byl schválen usnesením Rady Města Mimoň č.R06/248 dne 10.5.2006.
	Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
	Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Současně se veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadě obce, která je její smluvní stranou.
	Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž Město Mimoň obdrží jeden stejnopis, obec Bohatice také jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.

Smlouva byla schválena Radou Města Mimoň dne 10.5.2006 usnesením R06/248 a usnesením z jednání zastupitelstva obce Bohatice dne 18.4.2006.



       V Mimoni dne :26.6.2006		               	   V Bohaticích dne : 23.6.2006





Ing.Stanislav Baloun v.r.				Magda Jogheeová v.r.
    starosta města					   starostka obce




Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 25.7.2006, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 45590/2006 SO/VPS/OP7 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           

JUDr. Jiří Němec v.r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje






	



