Návrh - Veřejnoprávní smlouva o výkonu mentora městské policie
Rumburk
Na základě usnesení Rady města Rumburk číslo ..................... ze dne .............................
a usnesení Zastupitelstva obce Staré Křečany číslo ..................ze dne ...................... uzavírají níže
uvedené strany veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Rumburk
se sídlem 9. května, 408 01 Rumburk, Ústecký kraj
zastoupené starostou města Ing. Lumírem Kusem
IČ 00261602
Bankovní spojení: 78-5141770247/0100
jako obec s rozšířenou působností
dále jen "město Rumburk"
a
Obec Staré Křečany
se sídlem 407 61, Staré Křečany 38, Ústecký kraj
zastoupená starostou obce Františkem Moravcem
IČ 00261653
bankovní spojení: KB, a.s., Rumburk, č.ú.: 8727431/0100
jako obec spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rumburk
dále jen "obec Staré Křečany"
Čl. II
Určení rozsahu výkonu
Mentor městské policie bude plnit úkoly v součinnosti s asistenty prevence kriminality na
katastrálním území obce Staré Křečany:
1. pravidelně maximálně 8 hodin týdně mimo rámec svého úvazku u Městské policie Rumburk, po
dohodě s projektovým manažerem nebo starostou obce Staré Křečany
2. nebo nepravidelně maximálně 8 hodin týdně mimo rámec svého úvazku u Městské policie
Rumburk, dle časových možností mentora městské policie po dohodě s projektovým manažerem
nebo starostou obce Staré Křečany
3. v průběhu mentoringu lze kombinovat variantu 1. a 2. tohoto článku
Čl. III
Úhrada nákladů
1. Město Rumburk se zavazuje, že za určeného mentora městské policie nebude nárokovat žádné
finanční nároky po obci Staré Křečany.
2. Obec Staré Křečany vytvoří smlouvu s určeným mentorem, který bude finančně ohodnocen dle
kritérií projektu.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 7.
2020 do 30. 6. 2022.

Čl. V
Společná ustanovení
1. Obec Staré Křečany se zavazuje předat městské policii a mentorovi nejpozději ke dni uzavření
této smlouvy všechny vydané platné a účinné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Staré
Křečany.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách městského a obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Po dobu platnosti této veřejnoprávní
smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách Městského úřadu Rumburk a Obecního úřadu
Staré Křečany informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Rumburk, jeden stejnopis obdrží obec Staré Křečany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s
přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rumburk a usnesení Zastupitelstva obce Staré
Křečany o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření této smlouvy.
V Rumburku, dne ........................

Ve Starých Křečanech, dne ..........................

Ing. Lumír Kus
starosta města Rumburk

František Moravec
starosta obce Staré Křečany

