Veřejnoprávní smlouva č.Il2009 uzavřená mezi
Městem zamberk a obcí Helvíkovice
Město Žamberk na základé usnesení Rady měst a č. ]1 I2O)9-RADA ze dne 14,05.2009 a obec
Helvíkovic e na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 1 8. 0 5. 2009 uzavir ají lulto

veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činnostíobecní policie:
čt. t

Smluvní strany
1,

Město Žamberk

zastoupené starostott města Jiřím Dytrtem

IC:00279846
se sídlenr Masarykovo nám. 166, Žamberk
bankovrrí spojení: Česká spořitelna, a.s.,Žamberk, č.ú.:I9-I321320309/0800
kraj Paldubický
Tato veřejnopráwrí smlouva

a

jeuzavřenaanem,,,..,Ý(?.,.á,.

2. Obec Fieivíkovice
zastoupená starostou obce

MVDr. Petrem Šalanským

IC0: 00580929
se

sídlenr Helvíkovice3, 564 01 Žamberk

barrkovrrí spojení: ČSOn a.s., Žamberk, č.ťl.:107489301/0300
Klaj Pardr-rbický

@/ž-*'

čl.z

Předmět smlouvy
1

2.

3

Přeclrnětern této veřejnoprávní snrlorrvy je úpt,ava vzájernných vztahů, práv a
povinností srlilttvníclr stlarr při výkonu nížesjedrrarrých činnostíobecní policie na
územijinéobce, která obecní policii rrezřídila.
Město Žamberk (dále jen ,,město") jako zŤizovatel Městské policie v Žamberktr (dále
jetr ,,městská policie") se zavazuje zajistit výkon rrěkter,ých nížesjedrraných činností
rněstské policie na itzemí obce Helvíkovice (dále jen ,,obec"), která nemá obecní
policii zíízenou.
Obec se zavazlje zaplatit za niže sjeclrraných podlnírrek městu úhracltr nákladů
spojenýcli s výkotrem rrěkterýclr činnostíobecní policie rněstskou policií na jejírn
izetní.

.......,

čt. s
Smluvní rozsah úkolůa souvisejícíustanovení
Městská policie bude vykonávat pro obec Helvíkovice úkoly stanovené zákonem č.
553lI99I Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zék.č.200l1990Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zžk,č.36112000 Sb., o píovozu na
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějšíchpředpisů, zákonem č. 16611999 Sb., o
veterinární péčia o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve
znéni pozdějšíchpředpisů, zák.č.37912005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů, ato zejména:
a) Kontrola dodržováníobecně závazných vyhlášek obce Helvíkovice vydaných na
úsekrr místníchzáIežitostí veřejného pořádku,
b) Preventivní hlídková činnost,
c) Odchyt toulavých psů a jejich transport do příslušnéhozaŤizení (útulku),
d) Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpeěnosti a plynulosti provozu na
pozemních komrrnikacích, dle zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, zejména měření rychlosti vozidel a
pořizování záznarrti o tomto měření na uzemí obce Helvíkovice, zastavování
vozidel, jestliže řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti silničníhoprovozu.
2. Preventivní hlídková činnost bude prováděna na základě osobního či telefonického
podnětu kontaktní osoby obce; v případě bezpečnosti a plynulosti provozlJ na
pozemních komunikacích bude čirrrrost prováděna na zék|adě dohody se starostou
1.

obce.

Út oty pro hlídku městské policie stanoví velitel městské policie po dohodě s kontaktní
osobou obce Helvíkovice.
4. V případě použitídonucovacích prostředků nebo služebnízbraněje strážník povinen
vyrozumět bez zbyteČnéhoodkladu starostu obce Helvíkovice a starostu města
Žamberk.
5
V případě odchytu toulavých psů provede městská policie výjezd k odchytu toulavého
psa pouze na záklaďě osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby obce. Tato
ěinnost bude plněna vždy dvoučlennými motorizovanými hlídkami městské policie,
přičemž minimálně jeden člen hlídky bude mít příslušnéoprávnění pro tuto ěinnost.
Obec je povinna zajistit si pobyt odchyceného psa v útulku. V případě, že nebude
zajištěno umístněníodchyceného psa v útulku odpovídajícímuplatné legislativě ve
veterinárrrí oblasti, je strážníkměstské policie oprávněn odmítnout provedení odchytu
psa, Město prohlašuje, že k plnění činnosti podle tohoto odstavce jsou strážníci
městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vyškoleni a jsou držiteli
příslušnéhopovolení k této činnosti.
6. Korrtaktními osobami obce jsou starosta a místostarosta obce.
7.
JÝnos veškerých pokut uložených městskou policií je příjmem rozpočtu města
Zamberk.
8. Velitel městské policie předloží1x ročně zastupitelstvu obce Helvíkovice písemnou
zprávu, ve kter,é bude zhodnocena činnost městské policie v katastru obce
Helvíkovice.
9 Za škodu zpŮsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolůstanovených touto
smlouvou v obci Helvíkovice odpovídá Město Žamberk,
J.

Obec se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude platnost, každému
strážníkovi městské policie, písemnézmocnění, kterým bude strážník prokazovat
oprávněnost výkonu pravomoci naúzemi obce ve shora uvedeném rozsahu.
11. Spojení na Městskou policii Žamberk: ul. Nádražní 833, 564 OI Žarrtberk, te|,

10,

775 580 581.
e-mail : policie@muzbk.cz
velitel: Patrik Lauterbach

čt. l
úhrada nákladů

l. Náklady spojené s výkonem sjednaných činnostíměstské policie na územíobce
uvedené v článku 3 odst. 1 nese obec, mimo měření rychlosti vozidel poŤizováni

měření nauzemí obce Helvíkovice, které se poskyuje bezplatně.
2 Za výkon předmětu smlouvy uvedený v č1. 3 odst. 1 se obec zavazuje uhradit městu
náklady ve výši 200,00 Kč za každou i započatou hodinu činnosti jednoho stráĚníka
městské policie a náhradu za použiti silničníhomotorového vozidla; výše náhrad za
používánívozidla a náhrad za spotřebované pohonné hmoty bude stanovena dle
obecně záv azný ch právních předpisů,
3
Město bude náklady spojené s výkonem sjednaných činnostíměstské policie obci
vyirčtovávat a fakturovat vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce za předchozi
kalendářní měsíc, Faktura bude rnít veškeré náležitosti řádného daňového a účetního
dokladu. Součástí faktury bude časový rozpís odpracovaných hodin, v případě odchytu
psťr bucle ve faktuře uveden počet oclchytů.
4. Obec se zavazuje uhradit fakturované náklady vždy bezhotovostním převodem na účet
města uvedeného v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti 14-ti dnů
ode dne doručenífaktury obci,
5
V případě prodlení s úhradou nákladů ve vyfakturované výši je obec povinna zaplatit
městu útrok z prodlení dle platné právní úpravy.
záznam,ů, o tomto

čt. s
Doba trvání smlouly
1.

2

Tato smlouva se lzavírá na dobu neulčitou. Smlouvu je možnéukončit písemnou
výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní doba činíjeden měsíc a počíná
běžet prvního dne měsíce následujícího po doručenívýpovědi druhé smluvní straně.
Písemná výpověd'bude zaslána na vědomí Krajskému úřadu Pardubického kraje.Tato
smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o
uclělerrí souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Městská policie začne vykonávat předmět smlouvy, resp. smluvní rozsah úkolůdnem
uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

čt. o
Společná a závérečná ustanovení

l, Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadůinformaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
a
J
Tato smlouva můžebýt změněna písemnou dohodou smluvních stfan, která podléhá
souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje,
4. Touto smlouvou, resp. dnem právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, se rušíveřejnoprávní
smlouva o výkonu některých činnostíobecní policie ze dne 27,01,2005 mezi městem
Žamberka obcí Helvíkovice, která bylauzavŤena dnem 14.07.2005, kdy nabylo právní
2

moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje

oVV.

čj. KíÚ/13957l2005

OOP

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrži
Město Žatrtberk, Obec Helvíkovice a Ikajský úřad Pardubického kraje společně se
žádostío souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení rady města Žartberka, usnesení zastupitelstva
obce Helvíkovice a pravomocné rozhodnutí krajského uřadu o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5

VŽamberku,dne J'0,

i

7oo1

V l{elvíkovicích, dne 25,í tn?ci

69 §č

Ký

Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě č.112009
o výkonu některých činnostíobecní policie
Město Žamberknazák|aděusnesení Rady města č.98l20I4
Helvíkovice na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne

dne 13.02.2014 a obec

uzavitaji tento

Dodatek Č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činnostíobecní
policie uzavřené mezi oběma stranami dnem 30.06.2009

člr

Smluvní strany
1.

Město Žamberk

zastoupené starostou města Jiřím Dýrtem

IČ:00279846
se sídlem Masarykovo nám. I66,Žamberk
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,, Žamberk, č.ú.:19-1321320309/0800
kraj Pardubický
a

2. Obec

_

Helvíkovice

zastoupená starostkou obce Janou Kolářovou
IČ: 00580929
se sídlem Helvíkovice čp. 3, 564 0l Žamberk
bankovní spoj ení : ČSOg a.s., Žamberk, č.ú.: l 074893
Kíaj Pardubický

0 1 /03

00

čl.z

předmět dodatku

Dnem 30.06.2009 byla uzavŤena mezi městem Žamberk a obcí Helvíkovice veřejnoprávní
smlouva Č.I12009 o výkonu některých činnostíobecní policie, tj. Městské policie Žamberk.
Tato veřejnoprávní smlouva se mění takto:

V Čl. 3 Smluvní rozsah úkolůa související ustanovení se v odst.
Dosavadní písm. ,,d)" se označuje jako písm. ,,c)".
V ostatním zistává veřejnoprávní smlouva ě. Il2009 beze změn.

1

vypoušti písm, ,,c)"

čt. s

Společná a závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavřeni na úředních

deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů.
Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdtžiMěsto
Zartberk, Obec Helvíkovice a Krajský úřad Pardubického kraje spolu se žádostí o
udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.
J. Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení rady města Žamberka, usnesení zastupitelstva
obce Helvíkovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením tohoto dodatku.

2.

V Žamberku, dne 21.02.2014

V Helvíkovicích, dne /,l.+.a/+

Jana kolářová

starostka

ÉŤ řo-

ó5}

tť*r"rý

Tato vďejnoprávní smlouva

je lzavíena anem....3.3.,..I'.*.

Í

kdy nabylo právní moci roáodnutí

ick

e

§;

d.iil.rlr.

