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Veřejnoprávní smlouva  č.  1/2007/VS


	Na základě usnesení zastupitelstva města Chrastavy, ze dne 10. 12. 2007 č. usn. 2007/07/IX bod 3) a usnesení zastupitelstva obce Stráž nad Nisou, ze dne 1. 11. 2007 č. usn. 8/2007 v souladu s §66c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZO“), části páté (§159-170) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a §3a) zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“) uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:


Čl. I.
Smluvní strany

1. Město  Chrastava
zastoupené starostou obce:       Ing. Michaelem Canovem
sídlo městského úřadu:             nám. l. máje 1,  463 31 Chrastava 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Liberec

a

Stráž nad Nisou
zastoupená starostou obce:      Mgr. Karlem Jäschkem
sídlo obecního úřadu:              Schwarzova 262,  463 03  Stráž nad Nisou    
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec


Čl. II.
Zřízení  městské policie

Město Chrastava  zřídilo s účinností od 1.8.1995 městskou policii. Městská policie byla zřízena  obecně závaznou vyhláškou „o zřízení městské policie“ č.3/1995  schválenou usnesením ZM č. IV ze dne 19. června 1995, která byla nahrazena vyhláškou č.1/2006  „o zřízení městské policie“ schválenou usnesením ZM č. 2006/02/X ze dne 3.4.2006. 


Čl. III.
Předmět smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 ZoP, bude Městská policie Chrastava (dále jen „MP“) vykonávat úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku (dále jen "úkoly"), v katastru obce  Stráž nad Nisou, v rozsahu vymezeném touto smlouvou. 








Čl. IV.
Smluvní rozsah výkonu úkolů

1. Strážníci MP budou oprávněni vykonávat v katastru obce Stráž nad Nisou úkoly dané ZoP v plném rozsahu tohoto zákona a další úkoly vyplývající z platných a účinných obecně závazných vyhlášek obce  Stráž nad Nisou, na základě písemného zmocnění uděleného starostou obce Stráž nad Nisou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. MP Chrastava bude svoji činnost na území obce Stráž nad Nisou vykonávat v časovém rozsahu 1/5 své celkové činnosti. Tzn. že průměrně každá pátá směna (ať již jednočlenná či dvoučlenná, či příslušná část směny) bude konána na katastru obce Stráž nad Nisou.  
V případě naléhavosti (např. na tel. zavolání) se strážníci,  konající právě směnu na území jedné smluvní strany, přemístí na dobu nezbytně nutnou na území druhé smluvní strany. V případě, že by četnost těchto neplánovaných přemístění překročila výrazně výše uvedený poměr směn, MP by tuto asymetrii v následném rozpisu směn vyvážila.   

3. MP Chrastava se po dobu účinnosti této smlouvy  rozšiřuje ze stávajícího počtu 4 na počet 5-ti strážníků (k přijetí 5. strážníka na nově vytvořené tabulkové místo dojde po nezbytné časové prodlevě spojené s výběrem z uchazečů). 


Čl. V
Úhrada nákladů 

1. Za výkon předmětu této smlouvy, v rozsahu určeném článkem IV smlouvy, uhradí obec Stráž nad Nisou ze svého rozpočtu městu Chrastava na účet č. 4200014210/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s., pobočka Liberec, částku ve výši 1/5 (slovy jedné pětiny) celkových nákladů na MP Chrastava po celou dobu trvání smlouvy. 

2. Výše úhrady vypočtená dle odstavce jedna se sníží o částku, která bude rovna výši udělených blokových pokut na katastru obce Stráž nad Nisou, které byly zaplaceny na místě. 

3. Výše úhrady vypočtená dle odstavce jedna se jednorázově navýší o částku  spojenou s rozšířením MP ze 4 na 5 strážníků [tato částka představuje ošacení 5. strážníka a  v případě, že nový strážník bude v oboru nováčkem i absolvování základního (zpravidla 5-ti týdenního) kurzu pro nové strážníky (a to včetně mzdy, která mu bude po dobu tohoto kurzu náležet)]. Tuto částku v plné výši vrátí město Chrastava obci Stráž nad Nisou v případě jednostranného vypovězení smlouvy ze strany města Chrastava  do 10 let od nabytí její účinnosti (ve lhůtě do 30 dnů od vypovězení smlouvy).  
V případě jednostranného vypovězení smlouvy ze strany obce Stráž nad Nisou do 10 let od nabytí její účinnosti se jednorázově navyšuje částka o náklady spojené se zrušením místa 5. strážníka (odstupné atd.), za podmínky, že k výpovědi pátého strážníka z důvodu nadbytečnosti dojde do 3 měsíců od  jednostranného vypovězení smlouvy ze strany obce Stráž nad Nisou. 

4. Úhradu nákladů dle odstavců 1 a 2 provede obec Stráž nad Nisou vždy do 30 dnů od obdržení podkladů (náklady na MP) od HFO MěÚ Chrastava s tím, že tyto podklady ve vztahu k nákladům dle odstavce 1 budou zasílány 2x ročně za období 1. a 2. kalendářního pololetí a ve vztahu k nákladům dle odstavce 3 budou zaslány neprodleně po jejich vyčíslení.  
Čl. VI
Pokuty

Pokuty uložené v katastru obce  Stráž nad Nisou Městskou Policií Chrastava jsou ze zákona (§13 odst. 3 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)   příjmem města Chrastava. 



Čl. VII
Ukončení smlouvy 


1)  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena bez udání důvodu. 
2) Smlouva  může být kdykoli ukončena oboustrannou písemnou dohodou,  a to i s okamžitou účinností. 

Čl. VIII
Platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s §3a) odst. 2  ZoP dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 


Čl. IX
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní v souladu s §66 odst.2) ZO veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů, obdobně postupují i při jejím zrušení.  
2. Smluvní strany po dobu platnosti smlouvy v souladu s §66 odst.3) ZO  zabezpečí po dobu její platnosti přístup k této smlouvě na svých obecních úřadech.   
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží  
město Chrastava, dva stejnopisy obdrží obec  Stráž nad Nisou a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 
4. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Chrastavy, usnesení zastupitelstva obce  Stráž nad Nisou a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu  Libereckého kraje o udělení  souhlasu k uzavření smlouvy.  

    
V Chrastavě dne: 13. 12. 2007		     Ve  Stráži nad Nisou dne: 17. 12. 2007


  Ing. Michael    C a n o v  v. r.			  Mgr. Karel  J ä s c h k e  v. r.
 starosta  města Chrastavy	   		             starosta obce Stráž nad Nisou
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 12. 1. 2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 77461/2007–SO/VPS/OP15 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           


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



