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Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

ev.č. VP/01/2021

Čl. 1
Smluvní strany

Město Chrastava
se sídlem : náměstí 1.máje 1, 463 31 Chrastava
zastoupené : Ing. Michaelem Canovem, starostou města
IČ : 00262871
bankovní spojení : 4200099066/6800
kraj:      Liberecký   příslušné do správního obvodu ORP:   Liberec
(dále jen „město“)                                                                                   na straně jedné

a

Obec Bílý Kostel nad Nisou
se sídlem                    : Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava
zastoupená                 : Ing. Jiřím Formánkem,  starostou obce
IČ                               : 00672106
bankovní spojení        : 20226461/0100 
kraj:      Liberecký  příslušná do správního obvodu ORP: Liberec
 (dále jen „obec"),                                                                                  na straně druhé 

u z a v í r a j í
na základě usnesení Zastupitelstva města Chrastava č. 2021/01/XII ze dne 8. 2. 2021 a usnesení 
Zastupitelstva obce Bílý Kostel č. 5/2020 ze dne 16. 12. 2020 , v souladu s ustanovením § 3a  
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 
ustanovením § 63, § 66c a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto 

v e ř e j n o p r á v n í   s m l o u v u  
(dále též jen „smlouva“)

Čl. 2
Úvodní ustanovení

1. Město Chrastava na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obecní policii”) zřídilo jako svůj orgán Městskou policii Chrastava 
(dále jen „městská policie”). 
2. Obec Bílý Kostel nad Nisou obecní policii nezřídila. 

Čl. 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností 
smluvních stran při výkonu sjednaných úkolů obecní policie na území obce jiné, která 
obecní policii nezřídila. 
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2. Město Chrastava, jako zřizovatel Městské policie Chrastava (dále jen „Městská policie“) 
se zavazuje zajistit výkon úkolů městské policie při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou svými pěti strážníky na území obce Bílý Kostel nad Nisou 
(dále jen „obec“), která obecní policii nezřídila. 

Čl. 4
Rozsah vykonávaných úkolů a související ustanovení

1. Městská policie Chrastava bude na území obce vykonávat úkoly stanovené zákonem o 
obecní policii nebo zvláštními zákony a obecně závaznými předpisy obce, v časovém 
rozsahu 1/50 (slovy: „jedné padesátiny“) celkového ročního počtu odpracovaných hodin 
při plnění svých úkolů. 

2. Starosta obce je oprávněn vyžádat nutný zákrok městské policie i v době (v čase), kdy tato 
úkoly na území obce neplní. Velitel hlídky, v případě že strážníci neplní jiné neodkladné 
úkoly, rozhodne o provedení zákroku na území obce.

3. Odpovědnost za řešení zjištěných skutečností má velitel MP Chrastava, složky a orgány, 
které po oznámení MP Chrastava jsou oprávněné a způsobilé danou událost řešit.

4. V případě použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně, nebo zjištění a řešení 
události, která závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a bezpečnost na území obce, 
je strážník povinen vyrozumět bez zbytečného odkladu velitele městské policie (vedoucího 
směny) a starostu obce.

5. Příjem z pokut uložených městskou policií při plnění úkolů na území obce je vždy příjmem 
rozpočtu města Chrastava. 

6. Obec vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, pro každého strážníka městské 
policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost pravomocného výkonu služby 
na území obce. Starosta obce předá tato zmocnění ve dvojím vyhotovení veliteli městské 
policie. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu úkolů na území obce u sebe. 
Město Chrastava se zavazuje neprodleně informovat a vrátit obci písemné zmocnění toho 
strážníka, který již strážníkem městské policie není. Obdobně postupuje, tj. vyžádá písemné 
oprávnění, na nového strážníka.

7. V případě řešení mimořádných událostí (povodeň, jiná živelná událost, apod.) nebo při 
vyhlášení krizových stavů na území obce, koordinuje velitel městské policie činnost 
strážníků na základě dohody starosty města se starostou obce.

8. Úkoly stanovené zákonem a ustanoveními této smlouvy bude městská policie vykonávat 
prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 
kterém bude tato veřejnoprávní smlouva uzavřena.

9. Velitel městské policie zajistí vedení evidence o plnění úkolů na území obce.

Čl. 5
Úhrada nákladů  

1. Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 4 Smlouvy uhradí obec Bílý Kostel 
nad Nisou městu Chrastava částku ve výši 1/50 (slovy: „jedné padesátiny“) celkových 
nákladů na činnost Městské policie Chrastava po odečtu částky ve výši pokut zaplacených 
na území obce a to po celou dobu trvání smlouvy. 

2. Město Chrastava zašle obci Bílý Kostel nad Nisou podklady k vyúčtování nákladů na 
činnost městské policie dle čl. 5 odst. 1, vždy za kalendářní pololetí do 10. dne prvního 
měsíce pololetí následujícího. 

3. Obec bílý Kostel nad Nisou se zavazuje fakturované náklady uhradit ve lhůtě splatnosti 
faktury, a to vždy bezhotovostním převodem na účet města Chrastava, uvedený v záhlaví 
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této smlouvy, do 14 dnů ode dne doručení faktury. V případě prodlení s proplacením 
faktury je obec povinna uhradit městu úrok z prodlení ve výši obecně závazných předpisů.

Čl. 6
Doba trvání smlouvy

1. Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  Smlouva bude uzavřena dnem, 
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu 
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

2. Smlouvu může vypovědět každá ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 
deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů.

2. Tuto smlouvu lze doplnit nebo měnit jen na základě písemné dohody obou smluvních stran 
a souhlasu krajského úřadu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží 
smluvní strany a jeden stejnopis smlouvy obdrží Krajský úřad Libereckého kraje. 

4. Krajský úřad Libereckého kraje obdrží jeden stejnopis této veřejnoprávní smlouvy se 
Žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a s výpisy z usnesení 
Zastupitelstva obce Bílý Kostel nad Nisou č. 5/2020 ze dne 16.12.2020 a Zastupitelstva 
města Chrastava č. 2021/01/XII ze dne 8. 2. 2021.

5. Smlouva se stává účinnou od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlasu 
s uzavřením smlouvy.

6. Přílohou této smlouvy jsou:
a) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Chrastava
b) Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Bílý Kostel nad Nisou
c) Pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu 

s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy

V Chrastavě dne ………………               V Bílém Kostele nad Nisou dne ……………..

---------------------------------------- -----------------------------------------
   Ing. Michael Canov, starosta města Ing. Jiří Formánek, starosta obce 


