
[/et'(:j1'l()/)t'ál'ti/,5'pjt/()lcv([ uz(nyřeřľá mezi Staré Městu a obcí uuštěíl(ĹNce -
u{/išť(»'áni i:ý/(oHĹt úkolů po(//e zákcma č, $53/199lSb. o obe(!m))o/icii, ve

lň'e(//)isn

Veřejnopráívni smlouva

Na základě usnesení Rady města Staré Město č. 31, pod b[)dem 1/6.2 ze dne IR. 3. 2020
a usl1ese|1í č. 5/')/2020 ze zasedání Zas[upitelstva obce Huštěnovice č. 9 zc dne 4. 5. 2020
uzavít'aií niže uvedené sl)ľ]uvni strany podle ust. § 63 a ust. § 66c zákona č, 128/200() Sb.,
o obcích, ve mčni pozdčjšídi předpisů, a ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., ť) ŮbĹ:c1Ú policii,
ve znění pozc|čiších předpisů, ("uto vcře.inopľávi1í sn1lôllvLĹ:

l. nlěsľo Staré Město
zastoupené p, Josef"el11 Bazalem, starostQú iněsta
sídlo: Nám. l-irc|il1ů 100, Stat'C Město 686 03
IČO: 00567984
bankovní spojeni: Koinerční banka (Jhet'ské Hradiště, č.ú. 3 5-5806070297/()1()0
na jcdnc slt'anč

a

2. obec I-|uště11ovicc
mstotu)ená p. Alešem Ri(:l)lreľn, stílrostoll obce
síd[('): Hušlět1(]vjce 92, 687 03 Babice
IČO: 00290971
l)al1kovni sp'?iení: Komct'ční banka Uherské l-h'adiště, č.ů: 522,3721/QlO()
na straně druhé

L
Předníět smkuvy

1. Předjnčten1 této veřeinoprávni smlouvy ,jc úprava vzájeníných vzta|]ů, práv a |)ovjnnosti
sn)luvních stran při výkonu níže Sicdna11ých činností obccni poiicic na území ,jiné obce,
která obecní policii l]ezi'ídi]a.

2. Mčsto S(aľé Město ,jako zřizovatel Mčslské policie Staré Město, (dále ,jen ,,MPSM"')
se zavazu,je za,jistit výkon 11Ĺžě sjednaných činnosti niěstské policie na úzeníí obce
Hl|štč,novic¢, kierá neniá obccnÍ policii zřízeľ]ou, a to v l'ozsa|lu a za |)odn)í]lck
vyniezených 1ou(o snilouvou,

\
Il.

Určeni úkolů

l. MI'SM bude na ú'temi obce Ilušíěnovice vykonávat všechny úkoly staj1ovené v ust. § 2
zákol1a o obecní policii, a dále čit'u1os(i podle zákona č, 361/2000 Sb.. o provozu
na pozen)nich komul)ikacich, ve ztíěni pozdč,jšich předpisů, a zákona č. 65/201 7 Sb.,
o ()cll|'aně zdraví před škodlivými účinky návykovýci] látek, ve znáií pozdífjších
předpisů.

2. MPSM bude na ůzcj))i obec [-]tlště|1ovice vykonávat úkoly v rozsahu zákonů a
v |:)říkaz[)in) zřízení bude opÉ'áv|)čna |)l'ojcdnávat přcsíupky nvedeué v § 91 odst. 2 písni.
c.) zákona č, 250/2016 Sb., q o(lpovč(|j1()sli za přesinpky a řlzet'ň o 7-ľ1ČňĹ
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pozcl¢jších l)ředl)isů, 111in1{) mčřcní překročeni nejvyšší l)()volenC rychlosti vozidel. Tyio
úkoly buck MPSM provádět li)l'molt ncpi'avidclných kontrd po dohodč sc starostou nebo
n1íslos(aľ()stou obce [Illš(ěllovi(:e. Hlídka bude dvoučlel111á a 11)Q(orizk)vaná.

3. MPSM budc na území obce Hllště]l()vice zabczpcčovat případný odchyt íoulavých psů
a ,jc,jich l)ág|cdný převoz a unústění do 7.ťlÍ'Ĺ7.¢1lĹ k (ornu ul'čel1én1u v obci Huštčnoviee.

Přítol11nosl vctcrináře, pokud bude nutná (ro7,hoclu,ie hlídka MPSM) při odchytu
touklvé|'lo psa, zaiistí mi'sm. Hlídka bude (]voljčlenná a ínotorizovaná. Pokyn k odchytu
1oLllavého psa bude vydávat starosta nebo lnis(ostaľosla obce 1"1uš(ě]lovjce,

4. Úkoly dle odstavců l. a 2. tohoto č]ál1ku bude MPSM plnit v pracovní době Sll'áŽlúků.
5. Oprávnční k plnční úkolů dle této smlouvy budou všichni sirážníci služebně zařazení

k MPS,M, a Lo v cdkovCin počtu stanovel]él)1 účinným usllesenítn Rady níěsta Staré
Město. "

6. Obec Hušlěn()vice předá před zahájcnlm spolupi'áce MPSM seznaní a lěxl pla'inýeh
obccmč závazných vyhlášek a nařízcni obce H'ušiěnovice spolu s oricRtačnÍ niapou
ka[ast1'(.|.

7. Stat'osla obce Huštčl}ovicc sc zavazt!je vydat ke dni, kdy lato smlouva nabude úČi)1nosl,
kažclCmu sú'ážníkovi MPSM písemné pověření, k(el'ýn) strážnik bude ))rokazovat
oprávnčnost výkonu pravotnoci na lumstl'álnin1 úzenii obec lluštčľ)ovjce ve shora
uvedetiérn r()zsahLl,

8. Mčsto Staré Město ,je p()vinno bez prodlení intí)rľl)ovat obec Huštěnovice t) 1()et1,
žc strážnik, jemuž bylo vydáno pIsemnC pověření die |ňťdch()ziho odstavce. .již není
strážníkein MPSM.

9. Výnosy pokut uložených MPSM v obci Huštčnovice při plnění této smlouvy budou
přjjmcm mčsta Staré Město,

JIE.
Ú]lrMla náklmjů

l, Sl11|llVllí glra]ľy se dohodly, že za výkon činnosti MI'SM dle ČI. ll. odst. 1, 2 této sll]|ouvy
budc poskyt()vúna finanční částka určená na úhradu nákladů spqjenýeh s výkonem
])řcdmětu smlouvy ve výši 600,- Kč (slovy: šeslselkorunčeských) za jcdl)ll hoclinu služby
dvoučlcmiC híidky.

2. Obě smluvní strany sc dohodly, že za výkon činÉ)osti MPSM cUe Č!. tí. odst. 3, täo
smlollvy bude ljosky(ôvá]1a linančni částka llľčená na úhradu nákladů $pDjených
s výkonein předinčíu snilouvy vc výši - 2 strážnici 900,- Kč/hodina (slovy:
devětsctk{)l1lnčeských)
a veterinář 450,- Kč/hodiim (slovy: člyřisl(a|jtKksállkorllnčeských). Pokud bude použi(a
na|'kotizačl)í 7,|)raň, l'tčÉIljé se navíc částka 120,- KČ za střelu.

3. Město NarC Mčsto bude náklady spojené s výkonan činností MPSM dle tclto sn]|ouvy
obci Huštěn(}viee účlovat vždy za předchozí člvrtktí v mčsícich leden, (l(lben, červen a
ří.jcn,
a to (laňovýn] dokkidcm (fílkluro[l) vystavenou dle zňk(}na č. 253/2(}04 Ab., o dani
l přidané h()(|noty. ve znění pozd¢jšich l)ře(ll)jsů. Splatnost läkiut'y bude 15 dnů ode dne
jeiího vystíivení. V připadč procllení s platbou je obec Huštčj)oviec ])ovil]níj zaplatil inčstu
SIaíC Město úi'ok z p|'o(Uc!1í vc výši 0,05% z dlužné čásíky za každý den proclleni.

4, Přílohu č. l (klliového (1()ktadu (Ĺáktul'y) vystaveného mčs(c:in Staré Město bude NořĹl
písenmá zpráva {) činnosti MPSM cíle iäo sinlouvy. Přílohou č. 2 pak bude soupis,
ve ktel'éľ)"] bude uveden skutečný časový rozsah činnosti MPSM dle léto sn]k)lľvy
v danCni čtvrúcti a 7£ ktcrCho buck vycházei výpočet ú|]rady náklaclů za příslušnC
č|vl1leli,



IV.
Doba trvímí smlouvy

I. Tato snjk)uvtl se Llzavírá na dobu neu|'čitoll odc dne. kdy ľoz|1odn(lti Kra,jskCho úřadu
Zlíllskéh() kraje (dále jcn ,,krajský úřad") o vyslovení souhlasu s uzavřcníni této smlouvy
nabylo právni moci.

2. MPSM buck !)řipravc[la úkoly dle léto sln|ouvy vykonával od prvl)ího dne měsíce
následujícího po měsíci, ve lcterCin ľozl)odnuli kl'ajskéh() úřadu o vyslovení souhlasu
s uzavřenĹni tél:o smlouvy nabude právni moci.

3. St1)luvj1í slt'any moliou ukončit smlouvu jednostrannč píseninou výpovědí bez lš(lállí
důvoclů. výpovědní lhůta činí l měsíc a začíná běžet dneni měsíce následl!jícího
po dortíčení výpovědi druhé strany. "

4. Tato smlouva může být lnčl]čna pouze písetnnými číslovanými dodatky schválenýn]i
oběma smlllvl1ími stranami, jejichž uzavření podléhá souhlasu krajského úřadu.

5. Kra,jský úřad může tuto smlouvu zrušit v případě, že k.jcjirnu uzavření došlo v 1t)zpoi'lĺ
s právllÍl)1i předpisy nebo v případě situace, kde sc smlouva po .jejím uzavřeni dostane
do rozporu s právními předpisy,

6. Příp&dnC spory z léto snl]ouvy rozhodu,je krajský úřad.

V.
Závčrečná ustanovení

l. Sinluvní strany uveřejní tuto smlouvu bezodk|adľlč po jeiím uzavření na svých úředních
deskách ngméně po dobu 15 dnů a zašlou ,ji kraiskén)u úřadu ke zveř¢iněni ve Věstníku
právních předpisů Zlínského kraje.

2. Smlouva musí být každém|j přístupná na příslušném úřadu obou smluvních stran po cclou
dobll jeiil)o tľVáÉ1i,

3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičeniž ,jeden stejnopis obdrží mčslo Staié
Město, jeden obec Huštčnoviee a .jeden stejnopis se žádostí q vysloveni souhlasu
s uzavřením této smlouvy krajský úřad.

4, Přílohy této smlouvy tvoří pravomocné l"ozhodnulí krajského úřadu o vyslovení souhlasu
s uzavřel1íln této snilouvy a usnesení příslušných orgánů sn1tllvnÍch šimn.

5. Datem účinnosti nové smlouvy sc ruší stávqjící veřejnol)rávf)í snilouva.

Ve Starém Městě dne
4 7. 2Q·LO

J()set' Bazala
starosta mčsta Siaré MČs(o

V Iluštčnovicich dne 1- 2 i' ú,? 'j

Aleš Richtr
starosta obce Hušičnovice

Q"


