
.. ‘-WI... ~ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

I. Město Bohumín
zastoupené: ing. Petrem Víchou, starostou
sídlo:
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158
iČ: 00297569

DIČ: 00297569
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Bohumín

č.úČtu: 19-1721638359/0800

na straně jedné

a

2. Obec Dolní Lutyně
zastoupená: Mgr. Pavlem Buzkem, starostou
sídlo:
Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10

IČ: 00297461
DIČ: CZ00297461
bankovní spojení: Komerční banka as.

č. účtu: 292079 1/0100
na straně druhé

uzavírají dle ust. ~ 3a zákona Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších

předpisů, tuto

s m 10 U‘ U:

Předmět smlouvy

Město Bohumín jako zřizovatel městské policie v Bohumíně. dále jen “městská policie“, se
zavazuje, že městská policie bude na základě této smlouvy vykoná“at úkoly stanovené

zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zněni pozdějších předpisů, dále jen “zákon
o obecní policii“, nebo zvláštními zákony na území obce Dolní Lutyně.



Či. ii
Určení rozsahu úkolů

a) Městská policie bude na území obce Dolní Lutyně ‚‘ykoná‘ at všechny úkoly
stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony, a to formou
nepravidelných denních a nočních směn. Rozpis směn v rozsahu pracovní doby

strážníků městské policie určí ředitel městské policie Po dohodě s kontaktními
osobami obce Dolní Lutyně dle odstavce I b) tohoto článku. Rozpis bude
současně řešit i záležitosti způsobu dopravy strážníků městské policie pro výkon
Činnosti této smlouvy.

b) Kontaktními osobami obce Dolní Lutyně jsou starosta, místostarosta a tajemník
obecního úřadu. Tyto kontaktní osoby jsou oprá“něny rozhodnout o prioritách
Činnosti strážníků při výkonu služby v Dolní Lutyni.

2. Úkoly dle předchozích odstavců této smlouvy bude městská policie vykonávat počínaje
dnem 1.1.2013, nejdříve však ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavřeni smlouvy.

3. Úkoly dle odstavce I tohoto Článku této smlouvy budou plněny vždy jednočlennou
nebo dvoučlennými pěšími, motorizovanými hlídkami nebo cyklohlídkami.

4. Obec Dolní Lutyně vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému

strážníkovi městské policie písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat
oprávněnost výkonu pravomoci městské policie na území obce Dolní Lutyně. Toto
zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Vzor zmocnění tvoři
přílohu č. I této smlouvy.

5. V případě mimořádných událostí (povodeň, živelná událost apod.) je oprávněn ředitel
městské policie upravit rozsah směn strážníků městské policie; o této situaci předem
informuje kontaktní osoby obce Dolní Lutyně dle odstavce lb) tohoto článku této

smlouvy.

či. III
Úhrada nákladu

Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie dle ustanovení článku II odst. 1 této
smlouvy na území obce Dolní Lutyně nese obec Dolní Lutyně.



2. Náklady spojené s plněním úkolů městské policie spočívají zejména v:

2.1. mzdových nákladech, nákladech na zdravotní a sociální pojištěni,
2.2. nákladech na pohonné hmoty a opotřebeni vozidla,
2.3. výstroj a výzbroj strážníků městské policie, školení strážníků, pojištění strážníků

2.4. poskytnutí stravenek.

3. Mzdové náklady budou účtovány dle průměrných měsíčních příjmů všech strážníků.

4. a) Náklady na pohonné hmoty a opotřebení vozidla budou účtovány ve výši dle obecně
závazných právních předpisů.

b) Obec Dolní Lutyně poskytne strážníkům své motorové vozidlo k výkonu služby na
základě smlouvy o výpůjčce mezi oběma městy. Vozidlo musí být označeno dle
vyhlášky Č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, jednotnými

znaky pro označení motorových vozidel používaných k plnění úkolů obecní policie.

5. Město Bohumín bude náklady na plnění úkolů dle této smlouvy obce Dolní Lutynč
fakturovat vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce za předchozí kalendářní
měsíc. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu. K faktuře bude připojena
příloha, v níž musí být uveden:

5.1. poČet směn strážníků pro plnění úkolů dle této smlouvy,
5.2. dny. v nichž byly úkoly plněny,

5.3. vzdálenost ujetá motorovými vozidly.
5.4. případné další údaje nezbytné ke kontrole věcné správnosti faktury.

6. Obec Dolní Lutyně se zavazuje, že fakturované náklady zaplatí příkazem k úhradě na
účet města Bohumín uvedený v záhlaví této smlouvy, a to příkazem k úhradě a ve

lhůtě splatnosti do 14 (Čtrnácti) dnů ode dne doručení faktury. V případě prodlení s
úhradou nákladů je obec Dolní Lutyně povinna zaplatit městu Bohumín úrok z

prodlení ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

7. Škody vzniklé při řízení motorového vozidla obce Dolní Lutyně strážníky městské
policie budou řešeny dle obecně závazných právních předpisů.



či. IV
Další ustanovení smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy nabude právní moci. Uzavřenou veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět.
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího Po dni doručení pisemné výpovědi druhé smluvní

straně. Smlouvu je možno vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu výpovědi, vždy
ale pouze písemnou formou. O vypovězeni smlouvy neprodleně písemně informuje
smluvní strana. která výpověď podala, krajský úřad.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této
smlouvy. K uzavření této dohody jc zapotřebí udělení souhlasu Krajským úřadem

Moravskoslezského kraje.

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě může tuto smlouvu zrušit v případě,
že k jejímu uzavření došlo v rozporu s právními předpisy nebo v případě, že se
smlouva po jejím uzavření dostane do rozporu s právními předpisy.

4. Případné spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje
v Ostravě.

ČI.V
Závěrečná ustanoveni

Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně Po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně Po dobu I S dnů.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadů informaci o uzavření této smlouvy ajejínl předmětu.

3. Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž město Bohumín obdrží jeden
stejnopis, obec Dolní Lutyně obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský
úřad Moravskoslezského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu k uzavření

veřejnoprávní smlouvy.

4. Smlouva byla schválena radou města Bohumín dne 3.12.2012, usnesením č. 638/31 a

radou obce Dolní Lutyně dne 28.11.2012, usnesením Č. 157/30 bod 3. Tato usnesení
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



5. Přílohu č. 3 k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě o udělení souhlasu k uzavření ve~ejrioprávní

smlouvy.

V Bohumíně dne 1 ~ 12 2~12 V Dolní Lutyni dne ~ -ii. 2~/~
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obec Dolní Lutyně
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Příloha č. I

Vzor zmocnění strážníka městské policie Bohumín:

ZMOCNĚNÍ

Strážník městské policie města Bohumína je
oprávněn k výkonu pravomoci městské

policie na území obec Dolní Lutyně.

datum
podpis razítko

Jméno:

Příjmení:

Služební číslo strážníka:



Příloha Č. 2

Usnesení rady města Bohumína:

638/31

Rada města Bohumína Po projedn~ní

s c h “a I u J e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a obcí Dolní Lutyně, ve které se

městská policie Bohumín zavazuje vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii v platném znění na území obce Dolní Lutyně s úpravou textu dle návrhu

Členů rady

Usnesení rad‘ obce Dolní Lutyně:

157/30 bod 3.

Rada obce Dolní Lutyně

s c h ‘~a I u j e

uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a obcí Dolní Lutyně, ve které se
městská policie Bohumín zavazuje vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o
obecní policii. v platném znění, na území obce Dolní Lutyně



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor právní a organizačnĺ
28. října 117, 702 18 Ostrava

MSK 163920/2012
POR/38992/2012/Sam
056.6 A5
Mgr. Pavla Samková ________________

Odbor právní a organizační
595 622 490
595 622 226
pavla.samkova@kr-moravskoslezsky.cz
2012-12-21

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost města Bohumín ze dne 7. 12. 2012
o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a obcí Dolní Lutyně,

a podle 5 3a odstavce 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

uděluje souhlas

k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, a obcí
Dolní Lutyně, se sídlem Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně, jakožto účastníky řízení, na jejímž základě bude
městská policie zřízená městem Bohumín vykonávat smlouvou stanovené úkoly rovněž na území obce Dolní
Lutyně.

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení
souhlasu k jejímu uzavření nabude právní moci.

Uzavřená veřejnoprávní smlouva je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 11. 12. 2012 byla krajskému úřadu doručena žádost města Bohumín o udělení souhlasu podle 5 3a zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Bohumín, zastoupeným starostou Ing. Petrem Víchou, a obcí Dolní Lutyně, zastoupenou starostou Mgr. Pavlem
Buzkem, na jejímž základě bude městská policie zřízená městem Bohumín vykonávat smlouvou stanovené
úkoly rovněž na území obce Dolní Lutyně.

Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou; úkoly dle této smlouvy bude městská policie vykonávat
počínaje dnem 1. 1. 2003, nejdříve však ode dne následujícího po právní moci tohoto rozhodnutí.

Protože všem účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, upouští se podle 5 68 odst. 4 zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od dalšího odůvodnění.

C:
Sp. Zn.:

Vyřizuje

Odbo

Telefon

Fax:

E-mail

Datum:
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn~ ode dne jeho oznámení k Ministerstvu vnitra, a to podáním
učiněným u krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Mgr. Karel Müller
vedoucí oddělení legislativního a organizačního
odboru právního a organizačního

Příloha
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Bohumín a obcí Dolní Lutyně

Rozdělovník
Učastníci řízeni: Město Bohumín, zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Obec Dolní Lutyně, zastoupená starostou Mgr. Pavlem Buzkem

Toto rozhodnuti nabylo právní moci
dne

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
dne 1S1 L3‘

Mgr. Pavla Samková

www. kr-moravskoslezsky.cz



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu vnitra, a to podáním
učiněným u krajského úradu, který rozhodnutí vydal.
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Mgr. Karel Müller
vedoucí oddělení legislativního a organizačního
odboru právního a organizačního

Příloha
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Bohumín a obcí Dolní Lutyně

Rozdělovn ĺk
Účastníci řízení: Město Bohumín, zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Obec Dolní Lutyně, zastoupená starostou Mgr. Pavlem Buzkem

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne ‘~.p1.:~

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
dne ..‘~ ‘~.:.2.9L~

Mgr. Pavla Samková

wwv‘. kr-moravskoslezsky.cz


