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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÁ POLICIE
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

Městská policie
Trutnov

Zpracoval

Mgr. Radek Svoboda

Datum projednání v RM

16. 04. 2018

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
09. 05. 2018
Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a uzavření
veřejnoprávních smluv na výkon činností Městské policie Trutnov

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením veřejnoprávních smluv o
zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii s městy Janské Lázně, Pec
pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř, Svoboda nad Úpou a Úpice, městysi
Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Chotěvice, Malá Úpa, Velké
Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice,
Vlčice, Staré Buky a Suchovršice dle předloženého návrhu.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu úkolů
podle zákona o obecní policii s městy Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně
v Podkrkonoší, Žacléř, Svoboda nad Úpou a Úpice, městysi Černý Důl a
Mladé Buky a obcemi Adršpach, Chotěvice, Malá Úpa, Velké Svatoňovice,
Malé Svatoňovice, Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Vlčice,
Staré Buky a Suchovršice dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Dle článku II. odst. 1 veřejnoprávních smluv může město Trutnov jednostranně upravit částku 280,- Kč
za 1 hodinu činnosti strážníka Městské policie Trutnov vždy k 01.04. každého kalendářního roku 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.
Dle článku II. odst. 2 veřejnoprávních smluv může město Trutnov jednostranně upravit částku 8,50 Kč za
každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov vždy k 01.04. každého kalendářního roku 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.
Dle článku II. odst. 3 veřejnoprávních smluv uzavřených s městy Rtyně v Podkrkonoší a Úpice může město
Trutnov jednostranně upravit částku 73.810,- Kč za rok na pořizování obrazového záznamu z veřejného
prostranství v rámci městského kamerového a dohledového systému (dále MKDS) vždy k 1.4. každého
kalendářního roku 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.
Průměrná roční míra inflace v roce 2017 uvedená Českým statistickým úřadem je 2,5 %. Od roku 2013, kdy
byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy, činila cca 5,39 % a od roku 2015, kdy byly uzavřeny dodatky s městy
Rtyně v Podkrkonoší a Úpice na zajištění MKDS činila cca 3,52 %. Jelikož se dosud od roku 2013 (respektive
2015) možnost navýšení cen o inflační nárůst nepoužila, navrhuje se navýšit uvedené částky o celkovou inflaci
od uzavření smluv.
Z uvedeného důvodu se navrhuje navýšit
- sazby za jednu hodinu strážníka Městské policie Trutnov z částky 280,- Kč na částku 296,- Kč,
- sazby za každý kilometr jízdy vozidly MP Trutnov z částky 8,50 Kč na částku 9,- Kč,
- částku za nepřetržité monitorování MKDS Úpice a Rtyně v Podkrkonoší z 73.810,- Kč na 76.500,- Kč za
rok.
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S ohledem na skutečnost, že se změnil zákon o obecní policii, navrhuje se uzavřít zcela nové veřejnoprávní
smlouvy, které budou odpovídat novým požadavkům tohoto zákona (zejména se jedná o úpravu počtu
strážníků a zpřesnění vykonávaných činností).
Přílohy: Vzor veřejnoprávní smlouvy (čl. II. odst. 3 se týká pouze měst Úpice a Rtyně v Podkrkonoší).
.
_________________________________________________________________________________________
Kontrola materiálu provedena před RM

Datum: 13. 04. 2018

Podpis ředitele MP
Mgr. Radek Svoboda
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Město Trutnov
sídlo: Slovanské nám. 165, Trutnov
IČO: 00278360
bank. spojení: č.ú. 9005-124601/0100
e–mail: podatelna@trutnov.cz
tel.: 499 803 111
zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
a
Obec doplnit
sídlo: doplnit, IČO: doplnit
bank. spojení: č.ú. doplnit
e–mail: doplnit
tel.: doplnit
zastoupené: doplnit, starostou obce
uzavírají veřejnoprávní smlouvu
o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
ve znění pozdějších předpisů 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 ustanovením § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštním
zákonem na území obce doplnit, zejména dohled nad dodržováním pravidel občanského
soužití, dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílení se
v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílení se na kontrole
dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dohledu nad dodržováním
čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vyjma měření rychlosti vozidel prostřednictvím
automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy.
2. Městská policie bude na území obce doplnit vykonávat všechny úkoly dle odst. 1
tohoto článku, a to formou nepravidelných denních a nočních směn v časovém úseku
0:00 hod. – 24:00 hod. Přesný rozpis směn a jejich časové rozpětí dohodne ředitel
městské policie se starostou obce doplnit; 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 bude na území obce doplnit vykonávat všechny úkoly dle odst. 1
tohoto článku v počtu 2 strážníci v denní nebo noční směně. Poskytnutí vyššího počtu
strážníků městské policie dohodne ředitel městské policie se starostou obce doplnit.
Počtem poskytnutých strážníků městské policie na území obce doplnit nesmí být však
ovlivněna činnost městské policie na území města Trutnova. Jmenovitý seznam a počet
strážníků městské policie oprávněných k výkonu činností dle odst. 1 tohoto článku bude
obsažen v písemném pověření obce vydaným starostou obce doplnit. Tímto pověřením
budou strážníci městské policie prokazovat oprávnění k plnění úkolů uvedených v odst. 1
tohoto článku na území obce doplnit. Toto písemné pověření vydá obec doplnit. Toto
písemné pověření bude vždy aktualizováno dle aktuálních personálních změn strážníků
městské policie do 15 dnů od doručení žádosti města Trutnova s údaji o konkrétním
strážníkovi.
4. Písemné pověření bude obsahovat název obcí, které jsou smluvními stranami,
ustanovení zákona, podle kterého je smlouva uzavřena, časový úsek, pro který mají
strážníci plnit úkoly na území jiné obce a vymezení konkrétních činností plněných
strážníky na území jiné obce.
5. Městská policie není povinna provést příslušný zásah, pokud se hlídka městské policie
nenachází na území obce doplnit nebo složení či vybavení hlídky městské policie
neumožňuje provést příslušný zásah, a to za podmínky, že předá informace svědčící o
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napadení nebo jiné škodné události nebo nestandardní situaci na území obce doplnit
Policii ČR, obvodnímu oddělení v doplnit.
II.
1. Za činnost dle této smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. I této smlouvy se obec doplnit
zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu za 1 hodinu činnosti jednoho
strážníka Městské policie Trutnov částku ve výši 296,- Kč; za činnost strážníka dle této
smlouvy se považuje i doba přepravy strážníka do obce doplnit (dále částka za hodinu
činnosti strážníka).
2. Obec doplnit se zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu částku 9,- Kč za
každý kilometr jízdy vozidly městské policie do obce doplnit a po jejím území (dále částka
za kilometr jízdy).
3. Město doplnit se zavazuje uhradit městu Trutnovu ze svého rozpočtu částku ve výši
76.500,- Kč za rok, a to za 24 hodinové dozorování městského kamerového dohlížecího
systému města doplnit a pořizování obrazového záznamu z veřejného prostranství města
doplnit ze čtyř kamer; obrazový záznam bude v okamžiku pořízení zobrazován na jednom
monitoru (střídavě vždy z jedné kamery) v sídle Městské policie Trutnov (dále částka za
MKDS). Obrazový záznam z každé kamery pak bude uchováván po dobu minimálně 15
dní.
4. Město Trutnov může jednostranně částku za hodinu činnosti strážníka (odst. 1), částku
za kilometr jízdy (odst. 2) a částku za MKDS (odst. 3) vždy k 1.4. 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 (dále inflace).
Částka za hodinu činnosti strážníka (odst. 1) se zaokrouhlí na celé koruny směrem
nahoru. Částka za kilometr jízdy (odst. 2) se zaokrouhlí na celé desetihalíře směrem
nahoru. Částka za MKDS (odst. 3) se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.
Pokud město Trutnov v příslušném roce neprovede úpravu dle tohoto odstavce, je
oprávněno při nejbližším provedení takové úpravy, upravit částku za hodinu činnosti
strážníka (odst. 1), částku za kilometr jízdy (odst. 2) a částku za MKDS (odst. 3) o inflaci
za období, které počíná prvním dnem roku, v němž byly naposledy stanoveny (upraveny)
tyto částky, a končí posledním dnem roku, který předchází roku, v němž se taková
úprava bude provádět.
5. Obec doplnit je povinna uhradit příslušnou částku na účet města Trutnova na základě
faktury za období jednoho kalendářního měsíce do 21 dnů od vystavení 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 doplnit do 21 dnů od skončení
kalendářního měsíce. Městská policie je povinna na vyžádání starosty obce doplnit
předložit ke kontrole výkaz činnosti v příslušném kalendářním měsíci. Souhlas
s provedeným výkonem činnosti městské policie na území obce doplnit potvrdí svým
podpisem starosta obce doplnit na předložených výkazech činností městské policie.
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.
6. Příjem z vybraných blokových pokut uložených městskou policií na základě této
smlouvy je příjmem města Trutnova.
III.
1. Obec doplnit se zavazuje zasílat městské policii právní předpisy obce a informace o
účinnosti těchto předpisů do 5 dnů ode dne jejich vydání.
2. Obec doplnit 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.
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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. 2018-***/2 ze dne 09.05.2018 a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce doplnit č.
*/**/2018 ze dne **.**.2018.
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, nejdříve však dnem 01.07.2018.
6. 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.
7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě pro město Trutnov, jedno pro
obec doplnit a jedno vyhotovení pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
8. Touto smlouvou se nahrazuje
- veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
ze dne **.**.2013 k níž byl vysloven souhlas rozhodnutím Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje č.j.: ****/VZ/2013-2 o udělení souhlasu, které nabylo právní
moci dne **.**.2013 a
- její dodatek ze dne **.**.201* k němuž byl vysloven souhlas rozhodnutím
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j.: ****/VZ/201*-2 o udělení souhlasu,
které nabylo právní moci dne **.**.201*.

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

V doplnit dne

……….………………

..………………………………
za obec doplnit
doplnit, starosta

