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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÁ POLICIE
NÁVRH NA USNESENÍ
-

Datum projednání v PV

Datum projednání v RM 04.05.2020

Městská policie
Trutnov

Zpracoval

Mgr. Radek Svoboda

Datum projednání v ZM 11.05.2020
Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
Veřejnoprávní smlouvy – navýšení poplatku o inflační nárůst a
uzavření dodatku veřejnoprávních smluv na výkon činností Městské
Název materiálu
policie Trutnov
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dodatku veřejnoprávních smluv
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii s městy Janské
Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou a
Žacléř, městysi Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Bernartice,
Horní Maršov, Chotěvice, Královec, Lampertice, Malá Úpa, Malé
Svatoňovice, Suchovršice, Staré Buky, Vlčice, Velké Svatoňovice a Zlatá
Olešnice dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
souhlasí
01.01
s uzavřením dodatku veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu
úkolů podle zákona o obecní policii s městy Janské Lázně, Pec pod
Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou a Žacléř, městysi
Černý Důl a Mladé Buky a obcemi Adršpach, Bernartice, Horní
Maršov, Chotěvice, Královec, Lampertice, Malá Úpa, Malé
Svatoňovice, Suchovršice, Staré Buky, Vlčice, Velké Svatoňovice a
Zlatá Olešnice dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Dle článku II. odst. 1 a 2 veřejnoprávních smluv se za činnost Městské policie Trutnov hradí obce
městu Trutnovu částka 296,- Kč za 1 hodinu činnosti strážníka Městské policie Trutnov a 9,- Kč za
každý kilometr jízdy vozidly městské policie. Město Rtyně v Podkrkonoší se dále zavázalo hradit
městu Trutnovu částku ve výši 76.500,- Kč za rok, a to za 24 hodinové dozorování městského
kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) města Rtyně v Podkrkonoší a pořizování obrazového
záznamu z veřejného prostranství města Rtyně v Podkrkonoší ze dvou kamer.
Uvedené částky byly vypočteny na základě údajů za rok 2017. Míra inflace vyjádřená přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů Českého statistického úřadu
v roce 2018 činila 2,1 %, v roce 2019 činila 2,8 %. Z uvedeného důvodu se navrhuje navýšit
uvedené částky o 4,9 %, tedy původní částku za 1 hodinu činnosti strážníka 296,- Kč navýšit na
311,- Kč (po zaokrouhlení na koruny směrem nahoru)kilometr jízdy 9,- Kč navýšit na 9,5 Kč (po
zaokrouhlení na desetihaléře směrem nahoru)sledování MKDS 76.500,- Kč za rok navýšit na
80.400,- Kč (po zaokrouhlení na stokoruny směrem nahoru).
Příloha
Vzor dodatku veřejnoprávní smlouvy (odst. 3 se týká pouze města Rtyně v Podkrkonoší).
_______________________________________________________________________________
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 05. 05. 2020

viz parafa
Podpis ředitele MP: Mgr. Radek Svoboda v.r.
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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 dodatek veřejnoprávní smlouvy
o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění
pozdějších předpisů takto:

1. V článku II. odst. 1 se částka „296,- Kč“ nahrazuje částkou „311,- Kč“.
2. V článku II. odst. 2 se částka „9,- Kč“ nahrazuje částkou „9,50 Kč“.
3. V článku II. odst. 3 se částka „76.500,- Kč“ nahrazuje částkou „80.400,- Kč“.
4. Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
5. Tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. 2020-***/2 ze
dne 11.05.2020 a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce doplnit č. */**/2020 ze dne **.**.2020.
6. Tento dodatek je uzavřen a účinnosti nabývá dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci,
nejdříve však dnem 01.09.2020.
7. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě pro město Trutnov, jedno pro obec doplnit a
jedno vyhotovení pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Trutnově dne ………………..

V doplnit dne ……….………………

…………………………………
za město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

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

