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Dohoda o spolupráci při zabezpečení požární ochrany

uzavřená mezi

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Krásná Lípa, Pražská 457/52

IČ: 06342477

DIČ: cz 06342477

zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem Správy Národmho parku České

Švýcarsko

(dále jen žadatel)

a

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 00231142

DIČ: CZ 00231142

zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části

(dále jen poskytovatel)

Předmět smlouvy

Zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějších předpisů, pro žadatele jednotkou obce poskytovatele, a to za níže uvedených

podmínek:

— zajištění pohotovosti družstva 1+3 včetně požární techniky k provedení záchranných

prací v Národním parku České Švýcarsko,

- zaujetí pozice trvalého dohledu na požářišti V Národním parku České Švýcarsko na

vyhrazeném místě V hasebním obvodu dle pokynu Bc. Roberta Mareše, ředitele odboru péče o

ekosystémy,

- provedení záchranných prací v rozsahu stanoveném Bc. Robertem Marešem,

ředitelem odboru péče o ekosystémy,

Obsah smlouvy

II.

Poskytovatel se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy uvedeného v čl. 1 této

smlouvy.

III.

Žadatel poskytne poskytovateli finanční odměnu za plnění dle čl. I této smlouvy dle

reálných hodin pobytu v Národním parku České Švýcarsko a doby potřebné pro nájezd a

odjezd do a z Národmho parku Ceské Svýcarsko za těchto finančních podmínek:



2022080125

- maximální sazba za motohodinu dle měřiče (počítadla) motohodin a otáček motoru:

1100,- Kč/ hodina vč. DPH,

- maximální sazba za ujetý km těžké požární techniky: 40,- Kč/km vč. DPH, přičemž

bude uhrazena cesta ze stanice JSDH do a z Národního parku České Švýcarsko,

- maximální sazba za ujetý km osobního či dodávkového vozidla: 20,- Kč/km vč.

DPH, přičemž bude uhrazena cesta ze stanice JSDH do a z Národního parku České

Švýcarsko,

- maximální průměmý hodinový služební příjem na osobu: 230,- Kč (vč. zákonných

odvodů).

IV.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 9. 2022.

V.

Finanční částka sjednaná za provedené práce, včetně nákladů za přepravu a techniku

bude uhrazena poskytovateli na účet č. 19-2000691349/0800 u České spořitelny a.s. variabilní

symbol 2022080125 po zaslání faktury s kalkulací nákladů v souladu s článkem III této

smlouvy.

Žadatel zajistí zároveň poskytovateli finanční krytí za případné nezaviněné poškození

nasazené požární techniky v prokázaném rozsahu.

VI.

Smluvní vztah může kterákoliv ze smluvních stran ukončit výpovědí. Výpověď

v písemné formě bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jednom stejnopisu.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných,

číslovaných dodatků.

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy (dodatku),

včetně ceny. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění

smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy

vregistru smluv zajistí žadatel a v den zveřejnění bude o tomto úkonu informovat

poskytovatele. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy.

VII.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom stejnopisu.
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Ing. Pavel Benda Mgr. Jiří Koubek

ředitel Správy Národního parku starosta městské části Praha-Lib
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