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Veřejnoprávní  smlouva

č. 1/2006

   

Na základě usnesení Zastupitelstva  města Jilemnice č. 145/2005 ze dne 15.12.2005 a usnesení  Zastupitelstva obce Horní Branná č. 2/06 ze dne 20.2.2006  uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen smlouvu):

 

Článek 1

Smluvní strany

 

Město Jilemnice, sídlo úřadu: Městský úřad, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, kraj Liberecký,            IČ 275808   

zastoupené starostou města Jilemnice Mgr. Jaroslavou Kunátovou  

 a

Obec Horní Branná, sídlo úřadu: Obecní úřad, 512 36 Horní Branná, kraj Liberecký, IČ 275735

zastoupené  starostou obce Horní Branná Ing. Miloslavem Martinem.  

 

Článek 2

Předmět  smlouvy

V  souladu s ustanovením § 3a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, bude Městská policie Jilemnice (dále jen "městská policie") vykonávat  úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku (dále jen "úkoly")  na území obce Horní Branná v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Článek  3

Smluvní rozsah výkonu úkolů

 1.

Strážníci městské policie budou oprávněni  vykonávat na území obce Horní Branná úkoly dané zákonem           č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v plném v rozsahu  tohoto zákona a  další úkoly vyplývající z platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Horní Branná, na základě písemného zmocnění uděleného starostou obce Horní Branná, a to ode dne nabytí účinnosti  této smlouvy.

2.

Úkoly dle bodu 1. bude městská policie plnit vždy dvoučlennými hlídkami a formou nepravidelných denních či nočních směn. Minimální délka směny bude 1 hodina a maximální délka bude 5 hodin týdně. Do směny se nezapočítává přesun hlídky z Jilemnice do Horní Branné a zpět. Počet směn a jejich délka v kalendářním měsíci bude vždy po vzájemné dohodě upřesněn nejpozději do 25. dne předchozího kalendářního měsíce.



3.

Obec Horní Branná vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti, každému strážníku městské policie písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na jeho území. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Vzor zmocnění tvoří přílohu č. 2  této smlouvy.

4.

O plnění úkolů dle bodu 1. bude u městské policie  vedena samostatná evidence.

Článek  4

Úhrada nákladů

 

a)            Výnos z blokových pokut uložených na území obce Horní Branná je příjmem Města Jilemnice. 

b)            Město Jilemnice bude náklady na plnění předmětu této smlouvy, v rozsahu určeném článkem 3 smlouvy fakturovat vždy měsíčně do 20. kalendářního dne měsíce za předcházející kalendářní měsíc. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu.                               

Faktura bude uhrazena ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dnů ode dne jejího doručení Obci Horní Branná. V případě prodlení s úhradou je město Jilemnice oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši dle obecně závazných předpisů.  

c)            Podkladem pro vystavení faktury bude měsíční výkaz vykonaných směn, který bude odsouhlasen odpovědným zástupcem městské policie a starostou obce Horní Branná. Výše nákladů na směnu podle odsloužených hodin tvoří přílohu č. 1.

 Článek 5

Společná ustanovení

 

a)            Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinnosti nabývá dnem  nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

b)            Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy schválené Krajským úřadem Libereckého kraje. 

c)            Starosta obce a vrchní strážník městské policie se zplnomocňují k uzavření dohody o způsobu řešení některých praktických otázek, které vyplynou z plnění předmětu této smlouvy.

d)            Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním dle bodu 1, čl.3, této smlouvy odpovídá ta obec na jejímž území byla škoda způsobena (§24 zákona č. 553/1991 Sb.). To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

e)              Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých městských a obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

f)            Po dobu platnosti  této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských úřadů  informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

g)            Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město Jilemnice, jeden stejnopis obdrží Obec Horní Branná a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

h)              Přílohu č. 3  k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva  města Jilemnice č. 145/2005 ze dne 15.12.2005, přílohu č. 4 tvoří usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná č. 02/2006 ze dne 20.2.2006, přílohu č. 5 tvoří  pravomocné rozhodnutí  Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy, a v příloze č. 2 je vzor zmocnění strážníků městské policie.

  

V Jilemnici dne  9.2.2006

                     

 
           za Město Jilemnice                                                                  za Obec Horní Branná
           Jaroslava Kunátová  v.r.                                                             Miloslav Martin v.r.
                  starostka                                                                                        starosta 
 






Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 5.4.2006, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 20802/2006–SO/VPS/OP6 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           
	


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






































Příloha č. 1

Kalkulace nákladů na činnost Městské policie Jilemnice v Horní Branné         
                  
Položka                                                               Doba výjezdu             
                                            1 hodina    2 hodiny    3 hodiny     4 hodiny     5 hodin 
                  
auto - 50 km                            275            275            275            275              275 
mzdové náklady                      325            650            975          1300            1650 
výstroj - výzbroj                     120            120             120            120              120  
administrativní náklady          100            100             100            100              100 
rezerva                                      45              45               45              45                45  
                  
Náklady   c e l k e m:             865           1190           1515          1840           2190,- Kč  


Příloha č. 2

Vzor zmocnění strážníků Městské policie Jilemnice :
(formát 10 cm x 6,8 cm)

  
       
                                           
                                        
                                                      ZMOCNĚNÍ
                                              k výkonu pravomoci strážníka
                                                         městské policie na území obce
                            Horní Branná
                                                               





Identifikační číslo strážníka:


Číslo zmocnění:                                  Vydáno dne:

  



        foto
 


 

   








 

2. strana zmocnění:



                                       Obec Horní Branná zmocňuje    
                                   strážníka Městské policie   
                                   Jilemnice jméno příjmení
                                   k výkonu pravomocí strážníka 
                                   na území obce Horní Branná

Toto zmocnění je vydáno na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi Městem Jilemnice a Obcí Horní Branná.

K této smlouvě vydal dne ………. pod č.j. ……… souhlas
Krajský úřad Libereckého kraje.                
                                               


                                                                                  Miloslav Martin
                                                                       starosta obce Horní Branná

  


                
razítko
 obce        
 
















 

Příloha č. 3

  

 
Usnesení Zastupitelstva města Jilemnice

 

Zastupitelstvo města Jilemnice po projednání 

 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Jilemnice a Obcí Horní Branná, na základě které bude Městská policie Jilemnice vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na území obce Horní Branná s účinností od 1.4 2006 za podmínky, že veřejnoprávní smlouvu schválí Zastupitelstvo obce Horní Branná a Krajský úřad Libereckého kraje vydá pravomocné rozhodnutí k uzavření této smlouvy.

 






Příloha č. 4 

 


Usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná
 

Zastupitelstvo obce Horní Branná po projednání

 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Horní Branná a Městem Jilemnice, na základě které bude Městská policie Jilemnice vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na území obce Horní Branná s účinností od 1.4 2006 za podmínky, že veřejnoprávní smlouvu schválí Zastupitelstvo města Jilemnice a Krajský úřad Libereckého kraje vydá pravomocné rozhodnutí k uzavření této smlouvy. 


 








