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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÁ POLICIE
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

12. 06. 2017

Datum projednání v RM

19. 06. 2017

Datum projednání v ZM 26. 06. 2017
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Městská policie
Trutnov

Zpracoval

Mgr. Radek Svoboda

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie

Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM

Porada vedení doporučuje přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova doporučuje zastupitelstvu města Trutnova schválit uzavření
veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Městskou policií Trutnov na území obce Adršpach dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii Městskou policií
Trutnov na území obce Adršpach dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Na základě žádosti obce Adršpach předkládám v příloze ke schválení veřejnoprávní smlouvu o zajišťování
výkonu úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Městskou policií
Trutnov na dobu neurčitou na území obce Adršpach ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dle veřejnoprávní smlouvy se obec Adršpach zavazuje uhradit
městu Trutnovu ze svého rozpočtu za 1 hodinu činnosti jednoho strážníka Městské policie Trutnov částku ve
výši 280,- Kč. Dále se obec Adršpach zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu částku 8,50 Kč za
každý kilometr jízdy vozidly městské policie do obce Adršpach a po jejím území.
Důvod žádosti obce Adršpach: Působnost Městské policie Trutnov v rámci kontroly dodržování dopravních
omezení na území obce a veřejného pořádku v průběhu letních sezón, to je cca od 01.06. do 30.09. každého
roku na území obce Adršpach, co by silně turisticky vytížené obce (lokalita Adršpašské skály).
Příklad týdenního časového snímku objednávané přítomnosti Městské policie Trutnov v obci Adršpach:
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Celkový počet objednaných hodin na týden a 1 strážníka = 16 hodin
Orientační přepočet výkonu na úhradu v Kč:
32 hodin týdně = 32 x 280,- = 8.960,Dojezd 0,5 hod, 20 km + jízda po obci 30 km = 50 km x 8,50 Kč = 425,Týdenní úhrada = 8.960+425= 9.385,- x 4 = měsíční úhrada cca 38.000,Celková sezónní úhrada za plnění úkolů: 4 měsíce x 38.000,- = 152.000,Přílohy: 1x vzor veřejnoprávní smlouvy mezi městem Trutnov a obcí Adršpach.
__________________________________________________________________________________________
Kontrola materiálu provedena před PV
Podpis ředitele MP
Datum: 22. 05. 2017
Mgr. Radek Svoboda
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Město Trutnov
sídlo: Slovanské nám. 165, Trutnov
IČ: 278360
bank. spojení: č.ú. 9005-124601/0100
e–mail: podatelna@trutnov.cz
tel.: 499 803 111
zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
a
Obec Adršpach
sídlo: Horní Adršpach č.p. 128, Adršpach IČ: 653560
bank. spojení: č.ú. 29228551/0100
e–mail: ou1@obecadrspach.cz
tel.: 491 586 038
zastoupené: Bohuslavem Urbanem, starostou obce
uzavírají veřejnoprávní smlouvu
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii takto:
I.
1. Město Trutnov se zavazuje, že jím zřízená Městská policie Trutnov (dále jen „městská
policie“) bude na základě této smlouvy vykonávat v plném rozsahu úkoly městské policie
stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na území obce Adršpach
vyjma měření rychlosti vozidel prostřednictvím automatizovaného technického
prostředku používaného bez obsluhy.
2. Městská policie bude na území obce Adršpach vykonávat všechny úkoly dle odst. 1
tohoto článku, a to formou nepravidelných denních a nočních směn. Přesný rozpis směn
dohodne ředitel městské policie se starostou obce Adršpach; rozpis směn bude v případě
potřeby aktualizován. Toto ustanovení však nebrání městské policii vykonávat úkoly dle
této smlouvy nad rámec rozpisu směn.
3. Městská policie není povinna provést příslušný zásah, pokud se hlídka městské policie
nenachází na území obce Adršpach nebo složení či vybavení hlídky městské policie
neumožňuje provést příslušný zásah, a to za podmínky, že předá informace svědčící o
napadení nebo jiné škodné události nebo nestandardní situaci na území obce Adršpach
Policii ČR, obvodní oddělení v Polici nad Metují.
II.
1. Za činnost dle této smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. I této smlouvy se obec
Adršpach zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu za 1 hodinu činnosti
jednoho strážníka Městské policie Trutnov částku ve výši 280,- Kč. Za činnost strážníka
dle této smlouvy se považuje i doba přepravy strážníka do obce Adršpach. Město Trutnov
může jednostranně uvedenou částku vždy k 01.04. každého kalendářního roku upravit v
souladu s oficiálně vyhlašovanou mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku podle údajů
Českého statistického úřadu; uvedená částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem
nahoru.
2. Obec Adršpach se zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu částku 8,50 Kč
za každý kilometr jízdy vozidly městské policie do obce Adršpach a po jejím území. Město
Trutnov může jednostranně uvedenou částku vždy k 01.04. každého kalendářního roku
upravit v souladu s oficiálně vyhlašovanou mírou inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku
podle údajů Českého statistického úřadu; uvedená částka se zaokrouhlí na celé
desetihalíře směrem nahoru.
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3. Obec Adršpach je povinna uhradit příslušnou částku na účet města Trutnova na
základě faktury za období jednoho kalendářního měsíce do 14 dnů od doručení faktury na
účet města Trutnova č.ú. 9005-124601/0100, VS 5321RR. Město Trutnov fakturu
společně s rozpisem najetých kilometrů a odsloužených hodin, ve kterých městská policie
vykonávala činnost dle této smlouvy, zašle obci Královec do 21 dnů od skončení
kalendářního měsíce, součástí faktury musí být soupis činnosti městské policie na území
obce Adršpach v příslušném kalendářním měsíci. Město Trutnov nebude požadovat
úhradu dle odst. 1 a 2 tohoto článku za činnost dle této smlouvy, která byla vykonána
pouze na základě rozhodnutí městské policie nad rámec dohodnutého rozpisu směn dle
čl. I. odst. 2 této smlouvy.
4. Příjem z vybraných blokových pokut uložených městskou policií na základě této
smlouvy je příjmem města Trutnova.
III.
1. Obec Adršpach se zavazuje vydat strážníkům městské policie písemné zmocnění pro
prokázání oprávněnosti výkonu pravomoci na jejím území do 15 dnů od doručení žádosti
města Trutnova s údaji o konkrétním strážníkovi.
2. Obec Adršpach se zavazuje zasílat městské policii právní předpisy obce a informace o
účinnosti těchto předpisů do 5 dnů ode dne jejich vydání.
3. Obec Adršpach bude poskytovat městské policii včas informace o užívání veřejného
prostranství, ohlášených shromážděních a další informace potřebné pro řádný výkon
úkolů městské policie dle této smlouvy.
IV.
1. Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obcích, zákonem o obecní
policii a správním řádem.
2. Účastníci této veřejnoprávní smlouvy prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou
a vážně míněnou vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani za nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova
č. 2017- doplnit/ doplnit ze dne 26.06.2017 a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce
Adršpach č. doplnit /2017 ze dne doplnit.2017.
4. Tato smlouva je uzavřena a účinnosti nabývá dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.
5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání
důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí šest
měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž byla
doručena písemná výpověď druhé smluvní straně. Smluvní strany budou neprodleně o
učiněné výpovědi informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě pro město Trutnov, jedno pro
obec Adršpach a jedno vyhotovení pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Trutnově dne ………………..
…………………………………
za město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

V Adršpachu dne

……….………………

..………………………………
za obec Adršpach
Bohuslav Urban, starosta

