
Veřejnoprávni".smlouva uzavřená mezi městem Staré Město a obcíZlechov - za/išt'ování
výkonu úkolů podle zákona č. 553/199lSb. o obecnípolicii, ve zněnl"pozdě/šl"ch předpisů

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Staré Město č. 31, ze
a usnesení Zastupitelstva obce Zlechov č. 8, ze dne 25.5.2020 uzavírají níže
strany podle ust. § 63 a ust. § 66C zákona č.
o obcích, ve mění pozdějších předpisů, a ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

dne 18.3.2020
uvedené smluvní
128/2000 Sb.,
o obecní policii,

1. město Staré Město
zastoupené p. Josefem Bazalou, starostou města
sídlo: Nám. Hrdinů 100, Staré Město 686 03
IČO: 00567884
bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště, č.ú. 35-5806070297/0100
na jedné straně

a

2. obec Zlechov
zastoupená p. Ing. Ondřejem Machalou, starostou obce
sídlo: Zlechov 540, Zlechov 687 10
IČO: 00291609
bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště, č.ú: 3121721/0100
na straně druhé

I.
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 Staré Město jako zřizovatel Městské policie Staré Město, (dále jen ,,MPSM")
se zavazuje zajistit výkon níže sjednaných činností městské policie na území obce
Zlechov, která nemá obecní policii zřízenou, a to v rozsahu a za podmínek vymezených
touto smlouvou.

II.
UrČení rozsahu úkolů

l. MPSM bude na území obce Zlechov vykonávat všechny úkoly stanovené v ust. § 2
zákona o obecní policii, a dále činnosti podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znční pozdějších předpisů, a zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdčjších
předpisů.



2. MPSM bude na území obce Zlechov vykonávat úkoly v rozsahu zákonů a v příkazním
zřízení bude oprávněna projednávat přestupky uvedené v § 91 odst. 2 písm. e) zákona
Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, mimo měření překročení nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Tyto úkoly bude
MPSM provádět formou nepravidelných kontrol po dohodě se starostou nebo
místostarostou obce Zlechov. Hlídka bude dvoučlenná a motorizovaná.

3. MPSM bude na území obce Zlechov zabezpečovat případný odchyt toulavých psů
a jejich následný převoz a umístění do zařízeni k tomu určenému v obci Zlechov.
Přítomnost veterináře, pokud bude nutná (rozhoduje hlídka MPSM) při odchytu
toulavého psa, zajistí mpsm. Hlídka bude dvoučlenná a motorizovaná. Pokyn k odchytu
toulavého psa bude vydávat starosta nebo místostarosta obce Zlechov.

4. Úkoly dle odstavců l. a 2. tohoto článku bude MPSM plnit v pracovní době strážníků.
5. Oprávnění k plnění úkolů dle této smlouvy budou všichni strážníci služebně zařazení

k MPSM, a to v celkovém počtu stanoveném účinným usnesením Rady města Staré
Město.

6. Obec Zlechov předá před zahájením spolupráce MPSM seznam a text platných obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce Zlechov spolu s orientační mapou katastru.

7. Starosta obce Zlechov se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude účinnost,
každému strážníkovi MPSM písemné pověření, kterým strážník bude prokazovat
oprávněnost výkonu pravomoci na katastrálním území obce Zlechov ve shora uvedeném
rozsahu.

8. Město Staré Město je povinno bez prodlení informovat obec Zlechov o tom,
že strážník, jemuž bylo vydáno písemné pověření dle předchozího odstavce, již není
strážníkem MPSM.

9. Výnosy pokut uložených MPSM v obci Zlechov při plnění této smlouvy budou příjmem
města Staré Město.

III.
Úhrada nákladů

l. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činností MPSM dle ČI. II. odst. l, 2 této smlouvy
bude poskytována finanční částka určená na úhradu nákladů spojených s výkonem
předmětu smlouvy ve výši 600,--KČ (slovy: šestsetkorunčeských) za jednu hodinu služby
dvoučlenné hlídky.

2. Obě smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti MPSM dle ČI. II. odst. 3 této
smlouvy bude poskytována finanční částka určená na úhradu nákladů spojených
s výkonem předmětu smlouvy ve výši - 2 strážníci 900,--Kč/hodina (slovy:
devětsetkorunčeských)
a veterinář 450,--Kč/hodina (slovy: čtyřistapadesáúkorunčeských). Pokud bude použita
narkotizační zbraň, účtuje se navíc částka 120,--KČ za střelu.

3. Město Staré Město bude náklady spojené s výkonem činností MPSM dle této smlouvy
obci Zlechov účtovat vždy za předchozí čtvrtletí v měsících leden, duben, červen a říjen,
a to daňovým dokladem (fakturou) vystavenou dle zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 15 dnů ode dne
jejího vystavení. V případě prodlení s platbou je obec Zlechov povinna zaplatit městu
Staré Město úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Přílohu č. 1 daňového dokladu (faktury) vystaveného mčstem Staré Město bude tvořit
písemná zpráva o činnosti MPSM dle této smlouvy. Přílohou Č. 2 pak bude soupis,
ve kterém bude uveden skutečný časový rozsah činnosti MPSM dle této smlouvy
v daném čtvrtletí a ze kterého bude vycházet výpočet úhrady nákladů za příslušné
čtvrtletí.

IV.



Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu

Zlínského kraje (dále jen ,,kajský úřad") o vyslovení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabylo právní moci.

2. MPSM bude připravena úkoly dle této smlouvy vykonávat od prvního dne měsíce
následu,iícího po měsíci, ve kterém rozhodnutí krajského úřadu o vyslovení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

3. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu jednostranně písemnou výpovědí bez udání
důvodů. výpovědní lhůta činí l měsíc a začíná bčžet dnem měsíce následu,jícího
po doručení výpovědi druhé strany.

4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky schválenými
oběma smluvními stranami, jejichž uzavření podléhá souhlasu krajského úřadu.

5. Krqjský úřad může tuto smlouvu zrušit v případě, že k jejímu uzavření došlo v rozporu
s právními předpisy nebo v případč situace, kde se smlouva po jejím uzavření dostane
do rozporu s právními předpisy.

6. Případné spory z této smlouvy rozhoduje krajský úřad.

V.
ZávěreČná ustanovení

1. Smluvní strany uveřejni tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na svých úředních
deskách nejmcně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveře.jnění ve Věstníku
právních předpisů Zlínského krqje.

2. Smlouva musí být každému přístupná na příslušném úřadu obou smluvních stran po celou
dobu jejího trvání.

3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Staré
Město, .jeden obec Zlechov a jeden stejnopis se žádostí o vyslovení souhlasu s uzavřením
této smlouvy krajský úřad.

4. Přílohy této sn"i1ouvy tvoří pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o vyslovení souhlasu
s uzavřením této smlouvy a usnesení příslušných orgánů smluvních stran.

5. Datem účinnosti nové smlouvy se ruší stávající veřejnoprávní smlouva.

Ve Starém Mčstě dne cjG.' ď

'"

Josef Bazala , ""
starosta města Staré MĽsto

Ve Zlechově dne L G. za? d

Ing. Ondřej Machala
starosta obce Zlechov



,

ČÁSTEČNÝ VÝPIS USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konané 21.5.2020

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu
úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov a městem Staré Město, Nám. Hrdinů 100, Staré Město 686 03. Zastupitelstvo obce
Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdržel se: 1 (Be. Klučka)
Usnesení č. 168/2020

Ve Zlechově 4.6.2020

Ing. Ondřej Machala
starosta obce


