Veřejnoprávní smlouva
o zajištění činnosti obecní policie
uzavřená dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ust. § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
mezi těmito stranami:
1.

Město Rosice
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Světlíkem, starostou
sídlo: Palackého nám.13, 665 01 Rosice
IČ: 00282481
bankovní spojení: KB Brno-město
č. účtu: 9005 - 23026-641/0100
na straně jedné
a

2.

Obec Říčany
zastoupená: Ing. Janem Studeným, starostou
sídlo: nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany
IČ: 00282537
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
č. účtu: 195445973/0600
na straně druhé
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.
Předmět smlouvy
Město Rosice jako zřizovatel Městské policie v Rosicích (dále jen „městská policie“) se
zavazuje, že městská policie bude na základě této smlouvy na území obce Říčany vykonávat
úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), nebo zvláštními zákony, zejména zákonem o přestupcích.
II.
Určení rozsahu úkolů
1. Městská policie Rosice bude na území obce Říčany vykonávat všechny úkoly obecní
policie dle ustanovení § 2 zákona o obecní policii, a to ode dne uzavření této smlouvy.
2. Městská policie Rosice bude na území obce Říčany v souladu s touto smlouvou vykonávat
zejména tuto činnost:
- kontrola dodržování veřejného pořádku v obci,
- dohled na dodržování zákonů, kontrola dodržování místních vyhlášek,
- provádění prevence a popřípadě zákroků a úkonů spojených se zamezováním páchání
trestných činů a přestupků v obci,
- zajištění případné součinnosti s Policií ČR,
1

-

kontrola parkování a případné pokutování přestupků při parkování,
měření rychlosti vozidel,
spolupráce s vedením obce, případně s příspěvkovými organizacemi a spolky v obci
při pořádání akcí v obci – poutě, hody apod.,
zabezpečení odchytu zatoulaných psů a jejich dočasné umístění do záchytných kotců,
lokalizace případných černých skládek v obci,
kontrola provozu zařízení s hracími a výherními automaty,
využití strážníků k případnému doručování obecní pošty,
poskytování rad a informací osobám v nesnázích,
provádění přednášek pro děti z MŠ a ZŠ, případně pro seniory v rámci prevence.

2. Úkoly bude Městské policii Rosice zadávat starosta obce Říčany prostřednictvím velitele
Městské policie Rosice.
3. Obec Říčany vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, strážníkům Městské policie
Rosice písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu
pravomoci na jeho území. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomocí
u sebe. Vzor tohoto zmocnění zpracuje a předá Město Rosice Obci Říčany ke dni podpisu
této smlouvy.
III.
Úhrada nákladů
1. Obec Říčany se zavazuje za plnění úkolů městské policie dle této smlouvy hradit Městu
Rosice vzniklé náklady v celkové částce 125 000 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc
korun českých) za kalendářní rok. Dohodnutá částka pokrývá paušálně veškeré náklady
(včetně cestovních výdajů) spojené s výkonem činnosti Městské policie Rosice na území
obce Říčany, přičemž částka 125 000 Kč představuje ¼ celkových ročních nákladů na
jednoho strážníka.
2. Dohodnutá částka na úhradu ročních nákladů bude splatná ve čtyřech splátkách ve výši
31 250 Kč vždy k dvacátému dni posledního měsíce daného čtvrtletí. Tyto částky budou
poukazovány bezhotovostním převodem na účet Města Rosice na podkladě faktury
vystavené Městem Rosice.
IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této
smlouvy ve smyslu ustanovení § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že Krajský úřad Jihomoravského kraje
může tuto smlouvu zrušit v případě, že k jejímu uzavření došlo v rozporu s právními
předpisy nebo v případě situace, kdy se smlouva po jejím uzavření dostane do rozporu
s právními předpisy.
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4. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto veřejnoprávní smlouvu o zajišťování činnosti obecní policie na území obce Říčany
schválilo Zastupitelstvo obce Říčany nadpoloviční většinou hlasů na svém zasedání dne
18. 4. 2016 usnesením č. 14/VIII/2016.
2. Tuto veřejnoprávní smlouvu o zajišťování činnosti obecní policie na území obce Říčany
schválilo Zastupitelstvo města Rosice nadpoloviční většinou hlasů na svém zasedání dne
……………………usnesením č. ………………………../2016.
3. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží Město Rosice,
druhý výtisk obdrží Obec Říčany a třetí výtisk obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří příslušná usnesení dle odstavce 1 a odstavce 2 článku V. této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení
souhlasu k uzavření této smlouvy.

V Rosicích dne ………………….…

V Říčanech dne ……………...

--------------------------------------------za Město Rosice

--------------------------------------------za Obec Říčany
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