VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o výkonu úkolů městské policie
Na základě usnesení Zastupitelstva města Rotava č. 71/3/20 ze dne 29. 4. 2020 a usnesení
Zastupitelstva obce Jindřichovice č. 242 ze dne 5. 3. 2020, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) a zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností Městské policie
Rotava.
Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Rotava,
se sídlem: Sídliště 721, 357 01 Rotava, kraj Karlovarský,
IČO: 00259551,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-862166389/0800,
zastoupené starostou města Michalem Červenkou.
2. Obec Jindřichovice,
se sídlem: Jindřichovice 232, 358 01 Jindřichovice, kraj Karlovarský,
IČO: 00259373,
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 212438899/0300,
zastoupená starostkou obce Martinou Majdákovou.
Čl. II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů při výkonu níže sjednaných
činností Městské policie Rotava na území jiné obce, která obecní policii nezřídila.
2. Město Rotava jako zřizovatel Městské policie Rotava (dále jen „městská policie“) se zavazuje
zajistit výkon níže sjednaných činností městské policie na území obce Jindřichovice, která nemá
obecní policii zřízenou a to na základě ustanovení § 3a zákona o obecní policii.
Čl. III.
Smluvní rozsah činnosti
1. Město Rotava se zavazuje, že jím zřízená městská policie bude vykonávat úkoly v rozsahu
stanovené touto smlouvou na katastrálním území obce Jindřichovice (všech částí obce
a přidružených osad).
2. Městská policie na území obce Jindřichovice bude přispívat k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku odchytem toulavých psů, popř. i jiných zvířat a jejich umístěním do dočasné péče
nebo transportem do jednoho z příslušných smluvních útulků, ve smyslu ustanovení § 42 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě neprojednání přestupků v blokovém řízení městská policie zpracuje příslušnou
dokumentaci a přestupky postoupí příslušnému správnímu orgánu k projednání.

4. Činnosti uvedené v tomto článku bude městská policie vykonávat pouze na základě žádosti
starostky nebo místostarosty obce Jindřichovice nebo na základě žádosti Policie ČR, obvodní
odddělení Rotava.
5. Město Rotava se zavazuje, že k plnění činností podle odst. 2 tohoto článku jsou všichni strážníci
městské policie, kteří budou tuto činnost vykonávat, řádně vyškoleni.
Čl. IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je dle § 164 odst. 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Karlovarského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.
3. Městská policie započne vykonávat tuto činnost prvním dnem následujícího po dni nabytí právní
moci rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo ji lze vypovědět bez
udání důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena
písemná výpověď. Poté je smluvní strana, která výpověď podala, povinna o výpovědi informovat
Krajský úřad Karlovarského kraje.
Čl. V.
Úhrada nákladů
1. Náklady na činnost městské policie uvedené v čl. III. odst. 2) nese město Rotava a obec
Jindřichovice se zavazuje uhradit městu Rotava za tyto úkony městské policie, dle této smlouvy,
paušální poplatek ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní rok.
2. Částka bude hrazena vždy jednorázově, nejpozději však k poslednímu dni měsíce března
příslušného kalendářního roku.
3. V případě ukončení smlouvy výpovědí některé ze smluvních stran v průběhu kalendářního roku,
bude částka poměrně zkrácena.
4. V případě umístění psa v některém ze smluvních útulků se zavazuje obec Jindřichovice uhradit
částku 2 000 Kč nad rámec paušálního poplatku uvedeném v čl. V. odst. 1).
5. Částka za umístění psa bude fakturována obci Jindřichovice městem Rotava na základě protokolu
o záznamu o umístění zvířete a pokadního dokladu vydanému z příslušného smluvního útulku.
6. Výnos z blokových pokut uložených městskou policií na základě této smlouvy na území obce
Jindřichovice je příjmem města Rotavy.
7. Odpovědnost za škodu zprůsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů dle této smlouvy
je odpovědné město Rotava, které je zřizovatelem městské policie
Článek VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Obec Jindřichovice vydá ke dni účinnosti této smlouvy každému strážníkovi městské policie
písemné pověření, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na území
obce Jindřichovice. Toto pověření je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Vzor
pověření tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Městská policie předá jednou za kalendárřní rok starostce obce Jindřichovice písemnou zprávu
o své činnosti prováděné na území obce Jindřichovice.
3. Obec Jindřichovice se zavazuje předávat městské policii právní předpisy obce a informace
o účinnosti těchto předpisů.
4. Obec Jindřichovice bude poskytovat včas informace potřebné pro řádný výkon úkolů městské
policie dle této smlouvy.
5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení obou stran
a souhlasu krajského úřadu.
6. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých městských/obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů a dále po dobu její platnosti
vyvěsí na úředních deskách informaci o uzavření smlouvy a jejím předmětu.
7. Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními správního řádu upravujícími veřejnoprávní smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrží město
Rotava, obec Jindřichovice a Krajský úřad Karlovarského kraje, společně se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou
a skutečnou vůli, prostou omylů, nátlaku, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
V Rotavě dne 15. 5. 2020

V Jindřichovicích dne 20. 5. 2020

……………………………………
Město Rotava
Michal Červenka v. r., starosta

……………………………………
Obec Jindřichovice
Martina Majdáková v. r., starostka

Příloha č. 1:
Vzor písemného pověření strážníků Městské policie Rotava
V Jindřichovicích dne ……………..
Smluvní strany:
Obec Jindřichovice
Jindřichovice 232, 358 01 Jindřichovice, IČO: 00259373
a
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČO: 00259551
Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne …………….. se město Rotava jako zřizovatel
Městské policie Rotava (dále jen „městská policie“) zavázalo zajistit výkon činností městské policie
na území obce Jindřichovice, která nemá obecní policii zřízenou a to na základě ustanovení § 3a odst.
4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a tímto pověřuje strážníka
Městské policie Rotava
jméno a příjmení .................................................... ,
služební číslo ......................................................... ,
k výkonu pravomocí na území obce Jindřichovice.

Obec Jindřichovice, zast. starostkou Martinou Majdákovou …………………………
Tímto pověřením prokazuje strážník Městské policie Rotava oprávnění vykonávat svěřené pravomoci
na území obce Jindřichovice.

……………………………….
Podpis strážníka

