
SMLOUVA
o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a

varovného povodňového systému
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Smluvní strany

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Kraj“)

a

Obec / Město

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

Bank. spojení:

(dále jen „Obec/Město“)

společně též jako Smluvní strany.



I.
Úvodní ustanovení

(1) Kraj uzavřel dne 17.1.2020 se Severočeským sdružením obcí smlouvu o bezplatném
převodu lokálního hlásného a varovného povodňového systému (dále jen Systém),
který formou včasného varování před povodněmi přispívá k ochraně životů, zdraví a
majetku na území Ústeckého kraje.

(2) Na základě smlouvy uvedené v odst. 1 se stal Kraj vlastníkem Systému a rovněž jeho
provozovatelem.

(3) Součástí  Systému je  96 ks  čidel,  umožňujících  měření  vodních stavů,  průtoků či
srážek  u  vodního  toku,  ve  kterém  je  čidlo  umístěno.  Čidla  jsou  umístěna
v jednotlivých  vodních  tocích  a  k jejich  správné  funkčnosti  je  nezbytné  udržovat
koryto příslušného vodního toku v místě umístění čidla čisté a průchozí.

(4) Ve správním obvodu Obce je umístěno ... ks čidel, a to:

a) vodní tok ……………….. , souřadnice ……………………………………….

(5) Smluvní strany mají společný zájem na zajištění funkčnosti Systému v zájmu občanů
a  právnických  osob  působících  na  území  Kraje  a  Obcí.  Proto,  s ohledem  na
rozsáhlost  Systému,  po  vzájemném  projednání  a  schválení  textu  uzavírají  tuto
smlouvu.

II.
Závazky Smluvních stran

(1) Kraj se zavazuje zajišťovat po dobu platnosti této smlouvy provozování Systému a
předávat Obci informace a údaje zjištěné při jeho provozu tak, aby tyto informace a
údaje umožnily včasnou reakci na případně hrozící povodňové nebezpečí.

(2) Obec se zavazuje:
a) udržovat koryto/a vodního/ch toku/ů v místě umístění čidla průchozí a čisté, a to
v prostoru 3 m nad a pod místem umístění čidla,
b) hradit na účet Kraje příspěvek na provoz Systému ve výši 1 000,-Kč/čidlo/rok, a to
do 15 dnů od účinnosti této smlouvy a dále pak vždy k patnáctému lednu příslušného
roku,
c)  provádět  pravidelné  vizuální  kontroly  funkčnosti  čidla  v intervalu  nejméně  1x
měsíčně.  V případě  zjištěné  nefunkčnosti  čidla  je  Obec  povinna  bezodkladně
informovat Kraj.

(3) V případě  neplnění  závazků  uvedených  v odst.  2  nelze  zajistit  řádnou  funkčnost
Systému a Kraj v takovém případě neodpovídá za důsledky jeho nefunkčnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud  není  v této  smlouvě  stanoveno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z ní  vyplývající
příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění
pozdějších předpisů.

(2) Ústecký  kraj  tímto  potvrzuje,  že  o  uzavření  této  smlouvy  bylo  rozhodnuto  Radou
Ústeckého kraje usnesením č. …………………………... ze dne ……………………...



(3) Obec  tímto  potvrzuje,  že  o  uzavření  této  smlouvy  bylo  rozhodnuto
…………………………………….. usnesením č. ………………. ze dne ………………...

(4) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou řádně
uzavřených písemných a číslovaných dodatků.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení.

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti patnáctým dnem od
jejího uzavření.

V Ústí nad Labem dne ………………..               V ……………………. dne ……………...

Ústecký kraj                                                      Obec / Město

…………………………………………….             ………………………………………..


