Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie
Město Napajedla
se sídlem Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
IČO: 00284220
bankovní spojení: 1409287339/0800
zastoupené starostkou Ing. Irenou Brabcovou

a
Obec Topolná
se sídlem Topolná 420, 687 11 Topolná
IČO: 00291421
bankovní spojení: 1543066369/0800
zastoupená starostou Ing. Ladislavem Botkem
uzavírají na základě usnesení Rady města Napajedla ze dne 16.12.2019, č. 414/18/31/1/2019,
a usnesení Rady obce Topolná ze dne 18.12.2019, č. 23/2019/RO, dle ust. § 3a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), a ve smyslu
ust. § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie.
Čl. 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 Napajedla jako zřizovatel Městské policie v Napajedlech (dále jen „městská policie“)
se zavazuje zajistit výkon některých níže sjednaných činností městské policie na území obce
Topolná, která nemá obecní policii zřízenou, a to v rozsahu a za podmínek vymezených touto
smlouvou.
Čl. II
Určení rozsahu úkolů

1. Městská policie bude na území obce Topolná vykonávat všechny úkoly stanovené v ust. § 2
zákona o obecní policii nebo zvláštními zákony.
2. Úkoly dle této smlouvy budou na území obce Topolná plnit všichni strážníci služebně zařazení
k městské policii v celkovém počtu stanoveném účinným usnesením Rady města Napajedla.
Strážníci budou dané úkoly plnit formou hlídkové služby dle vzájemně odsouhlaseného
měsíčního plánu služeb a v mimořádných případech i na telefonickou žádost starosty obce
Topolná nebo místostarosty obce Topolná. Hlídky budou vždy dvoučlenné, pěší nebo
motorizované.
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3. Obec Topolná vydá ke dni, kdy tato smlouva nabyde účinnosti, každému strážníkovi městské
policie písemné pověření, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost pravomoci úkonu
na jeho území. Toto pověření je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe.
4. Město Napajedla je povinno bez prodlení informovat obec Topolná o tom, že strážník,
jemuž bylo vydáno písemné pověření dle předchozího odstavce, již není strážníkem městské
policie.
5. Příjem z pokut uložených městskou policií na území obce Topolná při plnění této smlouvy bude
vždy příjmem města Napajedla.
6. Kontaktní osobou obce Topolná je starosta nebo místostarosta (dále jen „kontaktní osoba obce
Topolná“). Kontaktními osobami za město Napajedla jsou starosta a velitel městské policie
(dále jen „odpovědná osoba městské policie“).
7. Odpovědná osoba městské policii předá starostovi obce Topolná 1x za čtvrt roku písemnou
zprávu o své činnosti na území obce Topolná dle této smlouvy.
8. Obec Topolná si vyhrazuje právo účasti kontaktní osoby obce Topolná při práci hlídky městské
policie v této obci. Kontaktní osoba nesmí zasahovat do její činnosti
Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obě smluvní strany se dohodly, že výkon činností související s předmětem smlouvy v určeném
rozsahu úkolů a činností bude poskytován za finanční příspěvek určený na úhradu nákladů
spojených s výkonem předmětu této smlouvy ve výši 400,- Kč za jednu hodinu služby
dvoučlenné hlídky.
2. Částka za činnost městské policie dle této smlouvy bude fakturována vždy zpětně za předchozí
čtvrtletí v měsících lednu, dubnu, červenci a říjnu na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného městem Napajedla. Splatnost faktury bude 15 dnů ode dne jejího vystavení.
V případě prodlení s platbou je obec Topolná povinna zaplatit městu Napajedla úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Přílohu faktury vystavené městem Napajedla bude tvořit písemná zpráva o činnosti městské
policie dle této smlouvy na území obce Topolná.
4. Přílohu faktury bude tvořit soupis, ve kterém bude uveden skutečný časový rozsah činnosti
městské policie dle této smlouvy v daném čtvrtletí a ze kterého bude vycházet výpočet úhrady
nákladů za příslušné čtvrtletí.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského
kraje o vyslovení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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2. Městská policie bude úkoly dle této smlouvy vykonávat na území obce Topolná od prvního dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou
smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli z nich. Výpovědní doba činí 2 měsíce
a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Zlínského kraje.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky schválenými oběma
smluvními stranami, jejichž uzavření podléhá souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.
5. Případné spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje.
Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž po jednom obdrží každá smluvní strana
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
této veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří usnesení Rady města Napajedla, přílohu č. 2 tvoří usnesení Rady
obce Topolná, přílohu č. 3 tvoří rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o vyslovení
souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
5. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených touto
smlouvou nese Město Napajedla. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým
protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
6. Nabytím účinnosti této veřejnoprávní smlouvy se zrušuje veřejnoprávní smlouva o výkonu
agendy obecní policie uzavřená obcemi dne 13.01.2006.

V Napajedlech dne 19.12.2019

V Topolné dne 19.12.2019

…………………………..
Ing. Irena Brabcová, v.r.
starostka města Napajedla

…………………………..
Ing. Ladislav Botek, v.r.
starosta obce Topolná
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