Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Nová Ves –
zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Uherský Ostroh č.R/2016/11/A/13 ze dne 16.5.2016
a
Rady obce Ostrožské Nové Vsi č. RO38/2016/3d ze dne 3. 5. 2016
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu;
1. Město Uherský Ostroh
zastoupené Ing. Hanou Příleskou, starostkou města
sídlo: Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
IČ 00 291 480
bankovní spojení: Komerční banka Veselí nad Moravou, č. ú. 1222721/0100
na jedné straně
a
2. Obec Ostrožská Nová Ves
zastoupená Ing. Pavlem Botkem, starostou obce
sídlo: Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves
IČ 00 291 200
bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, č. ú. 165412273/0300
na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 3a, zákona č.553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 63 a § 66c, zákona č. 128/2000 Sb., o obecních (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
Město Uherský Ostroh jako zřizovatel Městské policie Uherský Ostroh, (dále jen „MPSM“), se
zavazuje, že bude na základě této smlouvy vykonávat úkoly a činnosti stanovené § 2 zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákony“) na území obce Ostrožská Nová Ves v rozsahu
uvedeném v článku II této smlouvy.

II.
Určení rozsahu úkolů
1. MěP Uh. Ostrohu bude na území obce Ostrožská Nová Ves vykonávat úkoly v rozsahu zákonů a
v blokovém řízení bude oprávněna projednávat přestupky uvedené v § 86 písm. d), odst. 2,
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo měření překročení
nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Tyto úkoly bude MěP Uh. Ostrohu provádět formou
nepravidelných kontrol po dohodě se starostou nebo místostarostou obce Ostrožská Nová Ves.
Hlídka bude dvoučlenná a motorizovaná. Max. měsíční rozsah hodin bude navržen starostou
obce Ostrožská Nová Ves vždy před zahájením daného měsíce a bude předán k odsouhlasení
starostovi města Uh. Ostroh jakožto veliteli MěP Uh. Ostroh
2. Úkoly dle odst. 1. bude MěP Uh. Ostrohu plnit v pracovní době strážníků.
3. Obec Ostrožská Nová Ves předá před zahájením spolupráce MěP Uh. Ostrohu seznam a text
platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Ostrožská Nová Ves spolu s orientační
mapou katastru.
4. Obec Ostrožská Nová Ves vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému strážníkovi
MěP Uh. Ostroh písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu
pravomoci na jeho území. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe.
Vzor zmocnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Výnosy z pokut uložených MěP Uh. Ostroh v obci Ostrožská Nová Ves při plnění této smlouvy
budou příjmem města Uherský Ostroh.
III.
Úhrada nákladů
1. Obě smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti MěP Uh. Ostroh dle čl. II, odst. 1, bude
poskytována finanční částka určená na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy
ve výši 600 Kč za jednu hodinu služby dvoučlenné hlídce.
2. Částka za činnost MěP Uh. Ostroh dle této smlouvy bude fakturována vždy za předchozí čtvrtletí
v měsících lednu, dubnu, červenci a říjnu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dle
zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů městem Uherský
Ostroh. Splatnost faktury bude 15 dnů ode dne jejího vystavení. V případě prodlení s platbou je
obec Ostrožská Nová Ves povinna zaplatit městu Uherský Ostroh úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Přílohou daňového dokladu (faktury) vystaveného městem Uherský Ostroh bude tvořit písemná
zpráva o činnosti MěP Uh. Ostrohu dle této smlouvy na území obce Ostrožská Nová Ves. Další
přílohou faktury bude soupis, ve kterém bude uveden skutečný časový rozsah činnosti MěP Uh.
Ostrohu 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 „krajský úřad“) o vyslovení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci.
2. MěP Uh. Ostroh bude připravena úkoly dle této smlouvy vykonávat od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém rozhodnutí krajského úřadu o vyslovení souhlasu s uzavřením
této smlouvy nabylo právní moci.
3. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu jednostranně písemnou výpovědí bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědí druhé straně.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této smlouvy.
5. Krajský úřad může tuto smlouvu zrušit v případě, že k jejímu uzavření došlo v rozporu s právními
předpisy nebo v případě situace, kdy 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 uveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
městských/obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.
2. Smlouva musí být každému přístupná na příslušném úřadu obou smluvních stran.
3. Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Uherský
Ostroh, jeden stejnopis obdrží obec Ostrožská Nová Ves a jeden stejnopis spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením této smlouvy krajský úřad.
4. Přílohu č. 2 k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o vyslovení souhlasu
s uzavřením této smlouvy a usnesení příslušných orgánů obcí.
V Uherském Ostrohu dne 30.5.2016
Ing. Hana Příleská v.r.
Starostka města Uherský Ostroh
„otisk úředního razítka“
V Ostr.Nové Vsi dne 30.5.2016

Ing. Pavel Botek v.r.
Starosta obce Ostrožská Nová Ves
„otisk úředního razítka“

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Nová Ves
– zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii

ZMOCNĚNÍ

Obec Ostrožská Nová Ves
uděluje zmocnění k výkonu pravomoci na svém území strážníkovi Městské policie Uherského Ostrohu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(jméno a příjmení strážníka, identifikační číslo dle zákona o obecní policii) v rozsahu veřejnoprávní
smlouvy uzavřené mezi městem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Nová Ves dne

……………………………………………………………..
Starosta obec
(kulaté razítko, podpis)

Pozn.: písemnost označit v souladu s ust. § 111 zákona č. 128/2000 Sb.

