
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

1. Město Bohumín
zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starostou
sídlo:
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158
iČ: 00297569
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Bohumín

č.účtu: 19-1721638359/0800

na straně jedné

a

2. Město Rychvald
zastoupené: p. Jiřím Absolonem, starostou
sídlo:
Městský úřad Rychvald, Orlovská 678
iČ: 00297615
bankovní spojení: KB a.s., Karviná

č.účtu: 2728-791/0100
na straně druhé

uzavírají dle ust. ~ 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ust. ~ 66c až 66e zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto

0) smlouvu:

ČLI
Předmět smlouvy

Město Bohumín jako zřizovatel městské policie v Bohumíně, dále jen “městská policie“, se
zavazuje, že městská policie bude na základě této smlouvy vykonávat úkoly stanovené
zákonem Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dále jen “zákon
o obecní policii“, nebo zvláštními zákony na území města Rychvald.



Či.n
Určení rozsahu úkolů

a) Městská policie bude na území města Rychvald vykonávat všechny úkoly
stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony, a to formou
nepravidelných denních a nočních směn. Rozpis směn v rozsahu pracovní doby čtyř
strážníků městské policie určí ředitel městské policie Po dohodě s kontaktními
osobami města Rychvald dle odstavce 1 b) tohoto článku. Rozpis bude současně
řešit i záležitosti dopravy strážníků městské policie pro výkon činnosti této
smlouvy.

b) Kontaktními osobami města Rychvald jsou starosta, místostarosta a tajemník
městského úřadu. Tyto kontaktní osoby jsou oprávněny rozhodnout, že v době,
kdy městská policie v Rychvaldě úkoly městské policie nezajišťuje, je nutno
provést požadovaný zákrok a městská policie dle možnosti tento zákrok provede.

2. Úkoly dle předchozích odstavců této smlouvy bude městská policie vykonávat počínaje
dnem 5. 3. 2004.

3. Úkoly dle odstavce 1 tohoto článku této smlouvy budou plněny vždy dvoučlennými
pěšími, motorizovanými hlídkami nebo cyklohlídkami.

4. Město Rychvald 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 města Rychvald. Toto zmocnění je
strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Vzor zmocnění tvoří přílohu č. 1
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 města Rychvald dle odstavce lb) tohoto článku této
smlouvy.

ČL HI
Úhrada nákladů

Náldady spojené s výkonem úkolů městské policie dle ustanovení článku II odst. 1 této
smlouvy na území města Rychvaldu nese město Rychvald.



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

2.1. mzdových nákladech, nákladech na zdravotní a sociální pojištění,
2.2. nákladech na pohonné hmoty a opotřebení vozidla,
2.3. výstroj a výzbroj strážníků městské policie, školení 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) Město Rychvald poskytne strážníkům své motorové vozidlo k výkonu služby na
základě smlouvy o výpůjčce mezi oběma městy. Vozidlo musí být označeno dle
vyhlášky Č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, jednotnými
znaky pro označení motorových vozidel používaných k plnění úkolů obecní policie.

5. Celková výše nákladů bude snížena o částku ve výši blokových pokut vybraných na
území města Rychvaldu.

6. Město Bohumín bude náklady na plnění úkolů dle této smlouvy městu Rychvald
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:

6.1. počet směn strážníků pro plnění úkolů dle této smlouvy,
6.2. dny, v nichž byly úkoly plněny,
6.3. vzdálenost ujetá motorovými vozidly,
6.4. výše částky vybraných blokových pokut,
6.5. případné další údaje nezbytné ke kontrole věcné správnosti faktury.

7. Město Rychvald 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 město Rychvald povinno zaplatit městu Bohumín úrok z prodlení ve výši dle
obecně závazných právních předpisů.

8. Škody vzniklé při řízení motorového vozidla města Rychvaldu strážníky městské
policie budou řešeny dle obecně závazných právních předpisů.



či. lv
Další ustanovení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Uzavřenou veřejnoprávní smlouvu lze
vypovědět. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po drn doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně. Smlouvu je možno vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu výpovědi,
vždy ale pouze písemnou formou.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této
smlouvy. K uzavření této dohody je 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.

ČLV
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
Moravskoslezského kraje.

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

3. Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž město Bohumín obdrží jeden
stejnopis, město Rychvald obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad
Moravskoslezského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy.

4. Smlouva byla schválena Radou města Bohumín dne 10.12.2003, usnesením č.399/25 a
Radou města Rychvald dne 17.12.2003, usnesením č.30/20. 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 souNasu s uzavřením této smlouvy.

V Bohumíně dne

/

18-12-2003 V Rychvaldě dne ~ 8. pros. 2003

M o RychvaldMěsto Bohumín



Příloha Č. 1

Vzor zmocnění strážníka městské policie Bohumín:

ZMOCNĚNÍ

Strážník městské policie města Bohumína je
oprávněn k výkonu pravomoci městské
policie na území města Rychvald.

datum
podpis razítko

Jméno:

Příjmení:

Služební číslo strážníka:



Příloha č. 2

Usnesení rady města Bohumína:

399/25

Rada města Bohumína Po projednání

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a městem Rychvald, ve které se
městská policie Bohumín zavazuje vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o
obecní policii v úplném znění na území města Rychvald za podmínky, že veřejnoprávní
smlouvu schválí město Rychvald,

Usnesení rady města Rychvald:

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Bohumín a městem Rychvald o plnění úkolů
stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii

30/20 Rada města

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu mezi městem Bohumín a městem Rychvald o plnění úkolů
stanovených zákonem 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů na území
města Rychvald

Evidenční číslo písemnosti: ~ Í
Vyvěšeno dne Sňato ~:
~W. 1. ~oO~ ~L. ~WoJř

MĚSTSKÝ ÚŘAD
o or organ~zaČnI
BOHUMÍN ‘ ‚J

Za správnost. aczyková Martína ‘i(-~



KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Č.. j. POR/4865I03ITyl V Ostravě dne 14. ledna 2004

____________________ _____ Toto rozhodnut‘ nabylo právní moci

dne ..~!o7

_____ Krajský úřad Moravskoslezského kraje___________ dne 4~..

ROZHODNUTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BOHUMÍN

- Zpmcov.
Došlo: 2‘ -01- 2004
Č.j.__ .fld. znal
Přltohy: —

_________ 9.

O 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 19. 12. 2003 o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín
a městem Rychvald,

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

uděluje souhlas

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a městem Rychvald, na jejímž základě
bude městská policie města Bohumín vykonávat všechny úkoly stanovené obecní policii zákonem
Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními zákony, na území
města Rychvald.

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Uzavřená veřejnoprávní smlouvaje nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 19. prosince 2003 byla krajskému úřadu doručena žádost města Bohumín o udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle ~ 3a zákona Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, mezi městem Bohumín, zastoupeným starostou Ing. Petrem Víchou, a městem
Rychvald, zastoupeným starostou Jiřím Absolonem, na jejímž základě bude městská policie města
Bohumín vykonávat všechny úkoly stanovené obecní policii zákonem Č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními zákony, na území města Rychvald, a to
ve smlouvou stanoveném rozsahu.

ič: 70890692
Tel..: 595622222
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Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Protože všem účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, podle ~ 47 odst. 1 zákona
Č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se od dalšího
odůvodnění upouští.

Poučení:

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

JUDr. Miroslav Býma, Ph.D.
vedoucí odboru právního a organizačního

Příloha
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Bohumín a městem Rychvald

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

Město Rychvald, zastoupené starostou Jiřím AbsolonemO


