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Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Veřejnoprávní smlouva MP - Stojice - před ZM
Krátká důvodová zpráva:
Po projednání v radě města je předkládán návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů, práv a povinností při výkonu činností obecní policie na území obce Stojice dle § 3a zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec dne 28.8.2019 a schválen usnesením
č.R/2019/288. Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke
schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Josef Kozel - starosta města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 23.9.2019
Veřejnoprávní smlouva s obcí Stojice - MP

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností při výkonu činností
obecní policie na území obce Stojcie dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Veřejnoprávní smlouva
Uzavřená dle ust. §3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Článek I
Smluvní strany
1. Město Heřmanův Městec
se sídlem: náměstí Míru č.p. 4, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupené starostou obce panem Josefem Kozlem
IČO: 00270041
2. Obec Stojice
se sídlem: Stojice 36, 535 01 Přelouč
zastoupená starostkou obce paní Mgr. Ivanou Dvořáčkovou
IČO: 00274356
Článek II
Předmět smlouvy
1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních
stran při výkonu níže sjednaných činností obecní policie na území jiné obce, která obecní policii
nezřídila.
2. Město Heřmanův Městec jako zřizovatel Městské policie Heřmanův Městec (dále jen „městská
policie“) se zavazuje zajistit ve sjednaném rozsahu výkon činností městské policie na území obce
Stojice, která nemá zřízenou obecní policii.
Článek III
Smluvní rozsah činností a úkolů městské policie
1. Městská policie bude po dobu platnosti této smlouvy během své pracovní doby na území obce
Stojice vykonávat veškeré úkoly stanovené zákonem, 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obecní policii“) nebo zvláštním zákonem v minimálním počtu
jednočlenné hlídky se služebním vozidlem.
2. Sjednává se, že městská policie bude v rozsahu maximálně 2x měsíčně zajišťovat měření rychlosti
vozidel na území obce Stojice, a dále vykonávat hlídkovou činnost v rozsahu maximálně 3 hodin
týdně na území obce Stojice, a to vždy koordinovaně s vedením obce Stojice. V případě potřeby
mimořádného zásahu na území obce Stojice tento městská policie na vyžádání provede, pokud
nebude vázána služebními povinnostmi na území města Heřmanův Městec.
3. Město Heřmanův Městec prohlašuje, že k plnění činností podle odst. 1.2. tohoto článku smlouvy,
jsou zaměstnanci zařazení do městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vybaveni,
odborně vycvičeni a vyškoleni.
4. Obec Stojice se zavazuje vydat každému strážníkovi městské policie písemné zmocnění ve smyslu
zákona o obecní policii za účelem prokazování oprávněnosti výkonu pravomoci na území obce
Stojice nejdéle ke dni účinnosti této smlouvy.

Článek IV
Úhrada nákladů
1. Za výkon činnosti městské policie v rozsahu uvedeném v čl. III odst. 1.2. této smlouvy poskytne
obec Stojice ze svého rozpočtu městu Heřmanův Městec úhradu výdajů, které budou pro každý
kalendářní rok stanoveny takto: Roční paušál částka výdajů 200 Kč na jednoho obyvatele, která
odpovídá nákladům za výkon činnosti dle čl. III odst. 1.2. smlouvy v kalendářním roce, bude
vynásobena počtem obyvatel obce, přičemž počet obyvatel se bude odvíjet dle údaje Českého
statistického úřadu, stanoveného vždy k 1.1. aktuálního roku.
2. Náklady dle čl. IV, odstavci 1., uhradí obec Stojice převodem na účet města Heřmanův Městec,
vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 19-1626531/0100.
3. Roční paušální částka nákladů vypočtená dle odstavce 1., bude splatná čtvrtletně a částka
odpovídající příslušnému kalendářnímu čtvrtletí bude fakturována vždy do 10. dne následujícího
měsíce po uplynulém kalendářním čtvrtletí.
4. Pokud činnost dle této smlouvy bude vykonávána jen část roku (uzavření či ukončení smlouvy) bude
zaplacena poměrná část úhrady uvedené v odstavci I.
5. Pokuty uložené na území obce Stojice jsou příjmem města Heřmanův Městec.
Článek V
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli z nich. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná
běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Jedno
vyhotovení výpovědi doručí bezodkladně strana podávající výpověď Krajskému úřadu Pardubického
kraje.
2. Městská policie začne vykonávat činnost uvedenou v článku III odst. 1.2. této smlouvy dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
Článek VI
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, které podléhají schválení oběma smluvními
stranami a souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrží město
Heřmanův Městec, obec Stojice a Krajský úřad Pardubického kraje společně se žádostí o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy vyslovilo Zastupitelstvo města Heřmanův Městec dne
…………………. usnesením č. R/2019/….. a Zastupitelstvo obce Stojice dne ……………. usnesením
č. …………………. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec a
usnesení Zastupitelstva obce Stojice o souhlasu s uzavřením této smlouvy.
V Heřmanově Městci dne …………………..

Ve Stojicích dne …………………………

…………………………………………………
Josef Kozel
starosta města Heřmanův Městec

…………………………………………………
Mgr. Ivana Dvořáčková
starostka obce Stojice

