Město Trutnov
sidlo: Slovarrské nám. 165.

Tnrtnov

1Č: 00278360

bank. spojerrí: č.ú,9005- l 246a1 lalafJ
tel.: 499 803 1 11
zastoupené: Mgr. Ivatrem Adamcem, starostou města

e-mail:
a

obec Malé svatoňovice
sídlo: Nádražní 105, Malé Svatoňovice

IČ: 00278114

bank. spojení: č.it. 290621 5349/0800

e-mail: starosta@malesvatonovice.cz
te|.:499 886 341
zastoupené: Vladimírem Provazrťkem, starostou obce

uzavírajíveřej nop rávní §mlouvu
o zajišt'ování výkonu úkolůpodle zákana o obecní policii takto:
r.

1, Město Trutnov se zavairuje, že jim zřizená Městská policie Trutnov (dále jen ,.tněstská
policie") bude na základě této smlouvy vykonávat v plném rozsalru úkoly městské policie
starrovené zákonem o obecní policii nebo zvláštrrim zákottem na úzerníobce Malé
Svatoriovice vy,jnra mčřerrírychlosti vozidel prostřednictvínr automatizovaného tcchnickóho
trrrostředku používanélrobez obs|uhy.

2.

Městská policie bude na uzemí clbce Malé Svatoňovice l,ykotrávat všechny úkoly clle oclst.
1 tohoto člárrku, a to formou nepravidelnýclr denniclr a nočníchsmčn. Přesný rozpis snrěn
dohodlre ředitel mčstsképolicic se starostou otlce Malé Svatoňovice; rozpis směn bude
v případě potřeby aktualizován, Toto ustanoveni však rrebrání rrrěstské policii vykonár,at
úkoly dle této snilouvy nad ránrec rozpisu směrr.

3.

Městská policie není povinrra provést přisltršrrý zásah. poL:ud se hlídka městské policie
nenacházi na územi obce Maló Svi,ttotiovice nebo složeníči vybavení hlídl<y rrrčstsképolicie
nerrmoŽřruje provést příslušný zásah, a ta za podnrínky, že př,edá informace svědčício
napadení rrebo jiné škoclrré události neho nestanclarclni situaci na ťrzemíohce Malé
Svatotiovice Folicii ČR, obvoclní oddělení v Úpici.
It.

l.

Za činnost rlle této sntlouvy v rozsahu stanoveném v čl, l této slnlouvy se obec Malé

Svatcrňovice zavazuje uhradit městrt Ttutnovrt ze svého rozpočfit za

l

hoclinu činrrosti jerJrrohrl

strážrrika Městské policie Tnttnov c{ástku ve výši 280,- Kč. Za čirrriost strážrrika clle této
smlouvy se považuje i cloba přepravy strážníka do obce Malé Svatoňovice. Město Trtttnov
mŮže jednclstranně uvedenorr částku vždy k l . 4. každéhokalendářnílro roku upravit v souladrr
s oficiálnč lyhlašovanou nrírou irrflace qijáclřenou přírustkcnr průnlěrného ročnil.o irrdexu
spotřebitelských cen ke konci předchclzího kalendářního roku podle údajůČeského
statistického úřadu; uvedená částka se zaoklouhlí na ceié kotuny směrenr nahoru.
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2.

Obec Malé Svatoňovice se zavazuje uhradit městtt Trutnovu ze svého rozpočtu částku
8,50 Kč zakaždý kilomeh: jizdy vozidly městské policie do obce Malé Svatoňovice a po jejím
ťrzemÍ. Město Trutnov rnůžejednostranně rtvedenou částku vždy k 1, 4, každéhokalendářního
rokll upravit v souladu s oficiálně rlzlrlašovanou tnírort inflace vyjádřenou přírustkern
prŤměrnélro rclčnílroirrdexu spoti'ebitelských cen ke konci předchozího kalendářnílro roku
poclle údajůČeskéhostatistickélro ťrřarlu; uvedená částka se zao|<rouhlí na celé desetihalíře
snrěrem nahorrt.

3.

Obec Malé Svatoňovice je povinna uhradit příslušnorr částkrr na účetměsta Trutnova na
základě fakttrry za období jednolro kalendářního mčsíccdo 14 dnů od doručeníťaktury na
účetměsta Trutnova č.ťr,9005-12460lla100, VS XXXXX, Město Truttrov fakttru společně
s rozpisem najetých kilometru a cldsloužcných hodin, ve l<teých nrěstská policie vykonávala
činnost dle tóto smlour.ry,. zašlc obci Malé Svatoňovice do 21 clnů od skončeníkalendářniho
měsíce, součitstíťaktury rrrusí být soupis činriosti nrěstské policie na územíobce Malé
Svatoňovice v příslušnénrkalendářnínr nrčsíciMěsto 'Irutnov nebude požadovat úhradu dle
odst. 1 a 2 tolroto článkrr za činnost dle této sml,ouvy, která byla vykonána pouze na základě
rozhodntrtí městské policie narl rámec dohodnrrtélto rozpisu smčn dle čl, I. oclst, 2 tóto
snrlouvy.

4, Příjem z vybraných blokor,ýclr pclkut ulcrženýclr městskou policií na základě této smlouvy
je přijmem nrěsta Tnthrova,
I{I.

1. Obec Malé Svatoňovice se zavazuje vydat strážnikům rněstské policie písemnézmocnění
pro prokázání oprávrrěnosti výkorru pravonroci na jejím úzerrlído 15 dnů od doručerrížádosti
nrěsta Trutnova s útlaji o konkrórrrím strážníkovi.

2. Obec Malé Svatoňovice se

zayazuje zasílat mčstsképolicii právni předpisy obce a
infonnace o účinnostitěchto přecltrrisů clo 5 dnťr ode dne jejix6l,yclání.

3. Obec Malé Svatoňovice

brrde poskytovat r:rěstské policii včas irríbrmace o uživání
veřejnélro prostranství, ohlášených shrornáždění a dalšíinfonnace pr:třebné pro řáclrrý výkon
úkolůnrčstsképolicie clle této smlouvy"

lV.

1. Yztahy vyplývajícíz této srrrloury výslavně smlouvou neupravené se ŤíclípŤíslušnými
obecnč závaznými právními pi-edpisy, zejnróna zákonem o obcích, zákonem o obecní policii a
správnínr řádern,

2.

Účastriíci této veřejrrclprávní snrlour,y prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a
vážně míněnou r,-ůli, že tuto srrrlouvu neuzavírají r, tísni ani z_a nevýhodných podmínek.

3.

Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.2017XXX/1 ze dne 06,03.2017 a v souladu susneserrím Zastupitelstva obce Mali: Svatoňovice
č,2915-16 ze dne 12"12.2016,

4.

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodrruti Krajskélro úřadrr Ifuálovóhradeckého
kraje o udělení sorthlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

5.

Tato smlouva se uzavirána clobu neulčitou, Tuto smlour,tt lze vypověclčt bez udání
důvodu doničením písemné výpovčdi druhé smluvní stranč. Výpovčdní lhůta činíšest měsíců
a počínáběžet prvním dnetn nTěsíce následrrjícího po nrčsíciv rrěrnž byla doručena písemná
výpovčd' druhó snrluvní straně. Smlrrvrri strany budilr,r neprodleně o učiněnó výpovědi
irrtbrm ovat Kraj ský úřad KráI ovéh radeckéIr o kraj e.

z-->

6.

čt/ech vyhotoveních, dvě pro město Trutnov, jedno pro obec
jedno
Malé Svatoňovice a
vyhotovení pro Krajslcý úřad Královéhradeckého kraje.

v

Srrrlouva se vy,hotovuje ve

Trutnově dne

za město Trutnov

/Z}

V Malých Svatoňovicích

dne.

za obec malé svatoňovrce

