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24.04.2017

Datum projednání v ZM

02.05.2017

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie

Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM

Zpracoval

Mgr. Radek Svoboda

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

MP Trutnov

Porada vedení doporučuje radě města schválit uzavření dodatku veřejnoprávní
smlouvy s městem Úpice dle předloženého návrhu.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku
veřejnoprávní smlouvy s městem Úpice dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s
městem Úpice dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Na základě žádosti města Úpice ze dne 14. 12. 2016 o přiřazení pěti kamer se předkládá návrh na podepsání
dodatku č. 2, ve kterém se mění počet připojených kamer MKDS Úpice. Jednalo by se o využití celkové a tím i
maximální kapacity monitoru pořízeného pro potřeby města Úpice – devět kamer.
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uvádí: „V článku II se za odstavec 2. vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3. Město Úpice se zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu částku 73.810,- Kč za rok, a to za
24 hodinového dozorování městského kamerového systému města Úpice a pořizování obrazového záznamu
z veřejného prostranství města Úpice ze čtyř kamer; obrazový záznam bude v okamžiku pořízení zobrazován na
jednom monitoru (střídavě vždy z jedné kamery) v sídle Městské policie Trutnov. Obrazový záznam z každé
kamery pak bude uchováván po dobu minimálně 15 dní“.
Město Trutnov s městem Úpice uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o
obecní policii Městskou policií Trutnov na jeho území. Navrhuje se podepsání dodatku, na základě kterého by
Městská policie Trutnov pořizovala obrazový záznam z veřejného prostranství města Úpice z devíti kamer;
obrazový záznam bude v okamžiku pořízení zobrazován na jednom monitoru (střídavě vždy z jedné kamery)
v sídle Městské policie Trutnov. Obrazový záznam z každé kamery pak bude uchováván po dobu minimálně 15
dní. Město Úpice za tuto službu navíc uhradí částku ve výši 73.810,-Kč; tato částka vychází ze skutečných
nákladů města Trutnova.
Finanční náklady, které jsou spojeny s připojením uváděných kamer k monitoru MKDS Úpice jsou nákladem
města Úpice.
V příloze je návrh dodatku.
______________________________________________________________________________________
Kontrola materiálu provedena před PV

Datum: 10. 04. 2017

Podpis ředitele MP
Mgr. Radek Svoboda
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Město Trutnov
sídlo: Slovanské nám. 165, Trutnov
IČ: 00278 360
bank. spojení: č.ú. 9005-124601/0100
e–mail: podatelna@trutnov.cz
tel.: 499 803 111
zastoupené: starostou města Mgr. Ivanem Adamcem
a
Město Úpice
sídlo: Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 00278386
bank. spojení: 1303687369/0800
e–mail: starosta@upice.cz
tel.: 499 781 533
zastoupené: starostou města Ing. Jaroslavem Hůlkem
uzavírají tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii ze dne 29.03.2013
takto:
I.
1. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii ze dne
29.03.2013 k níž byl vysloven souhlas rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje sp. zn. 6180/VZ/2013, o udělení souhlasu, které nabylo právní moci
dne 23.04.2013, se mění takto:
V článku II v odstavec 3 se slova „ze čtyř kamer“ nahrazují slovy „z devíti kamer“.
2. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy se nemění.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážně
míněnou vůli, že tento dodatek neuzavírají v tísni ani za nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova
č. 2017- doplnit /2 ze dne 02.05.2017 a v souladu s usnesením Zastupitelstva města
Úpice č. doplnit /2017 ze dne doplnit.2017.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Příslušný
návrh krajskému úřadu předloží město Trutnov.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě pro město Trutnov, jedno
pro město Úpice a jedno vyhotovení pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
V Trutnově dne ………………..
…………………………………
za město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

V Úpici dne

……….…….
..………………………………

za město Úpice
Ing. Jaroslav Hůlek, starosta

