
Čj.: MLp o4589/l4l Toj

Věře.inopÍávíí sm|o'jÝi
Uá!,řfuí dl. Bt. E 3a átons č' 553/] ý l sb'. o obecíi polici. r€ aěíi poŽd.jšich pt.dpisú a

ust $ 160 odí' 6 zákoB č. 5002004 sb.. sPtáui iád. ve aěÓi pozdějšich piedpisú

Na zá[adě us@sml Rady měsla Lelovic. 2e dn. ]9' 5' 2014 a Únesenj zsfupnebNa obce
K}.Ún ze dn. 28'5.2014 @vlnjI niž. uv.dené sDIuvnl stfuy lulo veřejíoPnfuú smlouw

Čl' I
snluwi ]tÉ!y

anoÚpén.: 9taoslou měí! vladimiÉn stejslo]en
Msorykovo nám' 2 t 0/ l9'679ól LolÓvice. kraj Jihononýský
bÚl@qlspojenl: KB as. Lelolice
čIslo účfu:82063V0|00
IČ|oo28o5]8
přIslušlolt do spÍávnlho obvodu obcc s ÚzšíŘnou pfuobnosti Boskolice

aíoup.nÁ: sfuslou ob.€ lng' Jeeň tJálatoÚ
Křelln l00' ó79 ó2, kJaj Jihomonvský
baíkotŤl'Poj €ni: 4020ó3l/0l00
.islo účfu: KB Ldovice' a's'
]Č|00280a02
Přl'lušnost do spúvíÍjo oblodu ob.. s ozšil.nou působncri B6lovic.

Č|. l l
Před[.| !D|o!rY a mAl|L

1- Předmě!€m Éto veŘjnop.íYnI s! ouvy je úPrva uáFmých vztabú. Páv a
loviNíi sb|uhích stŤn pli ťkonu sjedmých úkolú ob€cni Po|icie na 'izEni jiné obce.
l(.Íi obec'ú Polici í.lidila'

2. Město Letovice (.Li]e jen ''Měs|o..)' joto 'izowel Měslsté polici. ! Lelovicich (dál.
jď ''úěstsld polici..') se aÝ@je ajisti| ýlon dž. sjednMých úkoll obecnl police
v $uladu s ust' $ 2 zóloMč.5'3/l99l sb', o obec.i policii' ve aěni pozdějšich pledPisú.s
úani obce Kt.tin (dále jen ..obe.). !'yme€néň ! Přilo& !ío mlouťy. a to:

. dobl.d nad dodřovánIm obecíé ávané vyhlíšky obce Kt.lin č. l/20l4' o zajištěli
ffbfuy ávolri}o postiedi l okoli vodni .ád.Ž€ Lelovi.e (PrÝáděni h|Idkoli
čim6ti v rcBal'u @ 6 hodin mésičíě)

]. ob€ radá t. d!i, kdy lóto mlouva n'bude plat'osli. k.'dénu sbižíilovi měŠské
poli.ie piýmé mGněni. ktďýn prekaje oplá$ěioí výloíu pnlomoci n! jejim ú.m''



hden s1ejíopis nocněni blde poskltut pro poúeby měslské policie' Toto a@něni Je
!řá,í& poYi!€n mit ďi vikonu pÉÝoooci u Pbe'

č|. ut
Úhnd.!tk|rdů

|' z^ \,ykon přednětu smloula y u'čen.m ozgh! posk}úe obec Ki€|ií u sYého
ÍozDočfu M.s Le|ovice najeho úc.t éislo 8:0ó]l' 0100 PhsÉlel \. vnši j5'' Kl a
ho'|nu s|úbJ d!ouť|enné hlidty' Pňspevek bÚde pos|}to\Jn na /át]adé LJú.|ole' Věr '
L€tovice a to ěi\ttletrě se splarnoŠi 30 drr od obdrŽeni vyúčlovánj'

2' N&lady spojené s plněnío úkolú foéstské policie t!oř|zejfuéna:
a) mzdové nÁrhdy' Í{dady na zdlovolnía sociúlnl Pojištěni
b) r&lady m pohomé bnoly a opotebenl vozidlo
o výs1roj s Ýýzbrcj stzŽ kú něstslé policid
d) výcvilr. Školenj a zkouška odboúé zpúsobiloíi strá,níků

3 ' Píjm z poku| uložených měslsko! po|icil jc vždy pil.jneÍ Úzpočfu Měs|a Letovice

Č|. tv
Dobr lnanl snlour'r-.

Taro mlowa ý @viB B dobÚ ícurčirc!' smlouw je možné ukončit piscnnou
dohodou sÚllMich sfu n.bo piýmrcu ýlovědi kl.n.lolil z.ich' výToltdni lhůla rini 2
měsice a pďiú EŽ€t pď.iho d.e běsic. íáí.dujiciho Po dofuČeíi l!!o\édi druhé snlu\Ti
sMě' JedÍo r]hobleni v,1po!ědi doN.i b.zodklldn. slťea podáqiici Úpo\ěď KPjskému
úřadu,ihomoEvslGho rnje.

Č!' v
spokční uíMoýoí|

]' smluvni sEÚy zÝeřejní vď.jnopnivn| sm|ouvu bezodkhdně po jejin uaúeni nd
úLlednich deskách s\ých obecních úhdú nejfoénÓ po dobu l5 dni (s 66c odst. 2 ákona
č. ]282000 sb').

2' ?o dobu Platnosti é1o snlouq ýyv&l smluvnl stfuy na úlEdnich deskácb ýých
obecnich LiLiadů infomaci o ua!řeni lúo smlou!} ! jejlm ptedňéfu'

3' Tato snlouva ý ryhotowj. v. tish $ejnoph*h. piičeÍú jeden $ejnoPis obdži
obec Kředq jeden stejnopis obdrŽi Měslo Lclolice !jcder íejnopis leŘjnoprírni snnou\!
! plilohmi obtži píslušný kojslý úř!d spoh 9 ádoýi o $unlN s u\řenin]

4' Přilohy klélo frlou!ě Noři Úftýni R!d)'měsla Letolice a Bn€síi zŇpilelíra
obce Křrin o *bvileni @v|eni táo smlouvy ' pBvomďÍé reáodluti piis|ušnébo
tŘjského úřadu o uděleni $u!lóu t @vř.ni sňlouÝ'



5. TÚo !úlouD Dúž. býl Děí.!a poú pís€mnýni dodltty' hG!Ú podl.tljl $hvá]crtl
e|uvíl.h 3t'! t $!blt'! přlslušnébo trajského úladu

Doložk. sdl. Btánoveď 6 4l ?jkoM.- l28l 2000 sb'. o obcl.ll vé zrěnl mzděišich
@p&

ŤáIo Ýeř.j!ópríui filouw byla $lýól@ M.$níD R'dy m&ta L.tovie a dn. 19. 5.
2014 t ullEdm z.sÍrPir.|.rva obe Kř.Í! 4 dn. 28. 5. 2014'

v lrrori.Lh, d!. 9... G.r.., 2ou ýcrJí'iín, di.'.4...Q.'''' 2o|a

býť',,.ň,le
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' výDi. z u!'4ri z i.d!.!l 4fuDil.btvt oů* IG.dr dE 2ajl0l4

}lód.!.lEEd!.!@0!4

afiaicbttb obe l(l.tt! sbEl[jé l!ř.jm!t{vd sÚouh u,.vřeí.u podl. u5r $ 3a ,jko!.
č. 55yl99r sh' o ó.c!t !Ólici' E úí @.'jric! !ř.d!i!o a ulboEÍ 5 lí) od!t. 6
z.}oú č. 5002004 sb.' .F!rŤí H4 Ý pl.t!éB a!.!í' Ú iišě'í s'i.d'teýc! Ýt@ú m*Bké
Do|i.i. LG!'vi.é . Mld.a t,ÉoÝi@ dl. !ř.dlož.o.ho Eíai{L

Hl.$\t!J| Pm| 9 ?Dli:0 zd!ž.!i se 0
u@|tr č. ýl/2011 blo '.|'.I.e

v K!d!ě dE 2952014



výPI l

E 70' $hl'ze R'dy ňěsl! I.rovie koíbé dE 19' |oětll 20l.

Rlda měgb 3chýá]il. v.řejnoprávd slouvy E1Ť.né poďe us1' 0 3a zóko!. č' 55yl99l
sb'' o obeDl Polici' ve aě'í pozdějš|cb př.dpkú ! Bt'!ov6J 0 ló0 odí' ó záLoE č'
5002004 sb.' správd řád, adahéň aěnl' n! Žrjišlr|í| qi.dMých ťl.o!ú Měísté poli.i.
r.tovie ! ob..ni vMovt Kiúin a Lginov' d|. Dl..[ož.Íého natďúlu'

v L.býcl.h dn. ]' ó.2014

z. sPráwos! Laúa Dvorá]old

m"sá"Y:


