VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zajišťování výkonu úkolů městské policie

Na základě usnesení Rady města Mníšek pod Brdy, č. 29-78/2020 ze dne 23.11.2020 a usnesení
Zastupitelstva obce Kytín, č. 8/16/2020 ze dne 25.11.2020, v souladu s ust. § 3a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), v souladu s ust. §
160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu o výkonu činnosti Městské policie Mníšek pod Brdy
Město Mníšek pod Brdy,
IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
Se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Zastoupené starostkou Mgr. Magdalénou Davis, PhD.,
které zřídilo obecně závaznou vyhláškou č. 5/2003 ze dne 27. 3. 2003 s účinností od 1. 6. 2003
městskou policii, jako zřizovatel městské policie
(dále jen město Mníšek pod Brdy)
a
Obec Kytín
IČ: 00640794
Se sídlem Kytín 65, 252 10 Kytín
Zastoupené starostou Miloslavem Holým
(dále jen obec Kytín)

I.
Předmět veřejnoprávní smlouvy
1.

Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je dohoda smluvních stran o výkonu zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, resp. výkonu služby Městské policie Mníšek pod Brdy
(dále jen Městská policie) na území obce Kytín dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii) nebo zvláštního zákona, zejména
zákonů č. 250/2016., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích.
II.
Počet výkonu úkolů

1.

2.

Městská policie bude vykonávat činnosti dle této veřejnoprávní smlouvy ode dne následujícího
po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy.
Obec Kytín vydá strážníkům městské policie písemné pověření, kterým budou prokazovat
oprávněnost výkonu pravomoci na území obce Kytín.

III.
Rozsah činnosti Městské policie Mníšek pod Brdy
1. Městská policie bude vykonávat úkoly za dodržení platné právní úpravy a způsobem,
stanoveným zejména zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem a touto smlouvou.
2. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, na území obce Kytín
plní zejména tyto úkoly:
a)
b)
c)
d)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření
k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.)
3. Smluvní strany sjednávají jako závazný minimální rozsah činnosti městské policie na území
obce Kytín činnost jedné dvoučlenné hlídky 8 hodiny měsíčně.
4. Starosta obce Kytín může s dostatečným předstihem ve výjimečných případech požádat
starostku města Mníšek pod Brdy o případnou změnu rozsahu činnosti městské policie nad
závazný rámec rozsahu sjednaný v bodu 3. tohoto článku, resp. o jiné časové rozvržení činnosti.
IV.
Cena činnosti a platební podmínky
1.

2.

3.

Za rozsah činnosti podle článku III., bodu 3. sjednávají smluvní strany paušální úhradu ve výši
4000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) měsíčně. Paušální úhrada je splatná zpětně
bezhotovostním převodem na účet Města Mníšek pod Brdy číslo účtu 19-0388055349/0800,
vedený Českou spořitelnou, a. s., variabilní symbol 8560000016 vždy k poslednímu dni
v měsíci.
V případě činnosti v souladu s článkem III. bodem 4. sjednávají smluvní stranu činnosti 500,- Kč
(slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu. Cena činnosti v souladu s článkem
III. bodem 4. je splatná zpětně bezhotovostní převodem na účet Města Mníšek pod Brdy číslo
účtu 19-0388055349/0800, vedený Českou spořitelnou, a. s., na základě faktur vystavovaných
Městem Mníšek pod Brdy vždy k poslednímu dni v měsíci. Smluvní strany sjednávají k fakturám
15 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury obci Kytín.
Městská policie je oprávněna na území obce Kytín udělovat a vybírat pokuty a je povinna vést
operativní evidenci pokut vybraných na území obce Kytína (dále jen Pokuty) odděleně. Vybrané
Pokuty budou zavedeny do účetnictví Města Mníšek pod Brdy nejpozději do každého 10. dne
měsíce následujícího za měsíc předcházející přehled skutečně vybraných Pokut.

V.
Doba trvání smlouvy
1.
2.

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Tuto smlouvu lze vypovědět pouze písemnou výpovědí. Výpověď může podat kterákoliv ze
smluvních stran s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne,
následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strana,
která obdržela výpověď, zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje kopii výpovědi s
potvrzením data převzetí. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva může být zrušena
postupem podle ust. § 167 správního řádu, tj. smluvní strana může podat písemný návrh na
zrušení veřejnoprávní smlouvy. Ke zrušení této smlouvy je třeba souhlasu Krajského úřadu
Středočeského kraje.
3. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je
třeba souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje (§ 166 správního řádu).
VI.
Společná ustanovení

1.

2.
3.
4.

5.

Tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
schválení na úředních deskách nejméně po dobu 15-ti dnů.
Současně se tato uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje v 5-ti stejnopisech, každý z účastníků obdrží dva stejnopisy a jeden
stejnopis je určen Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí o udělení souhlasu
k uzavření této smlouvy.
Přílohou a nedílnou součásti této smlouvy jsou:
a) usnesení Rady města Mníšek pod Brdy,
b) usnesení Zastupitelstva obce Kytína
c) pravomocné rozhodnutí KÚSK a udělení souhlasu

V Mníšku pod Brdy dne 30. 11. 2020

…………………………………………………....
Mgr. Magdaléna Davis, PhD. v. r.
starostka města Mníšek pod Brdy

V Kytíně dne 30. 11. 2020

…………………………………………………
Miloslav Holý v. r.
starosta obce Kytín

