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Čí&ioimlouvy(obec):

Číslo smlouvy (mésto): 626/2019

"y

o^vykoau úkolu městsképolicie

uzavřená mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Trqjanovice

Smluvní strany

l. MěstoFrenštátpod Radhoštěm
zastoupené:
Ing. Miroslavem Halatinem, starostou

se sídlem:
bankovní spojeni:

nám. Míru l, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm
Komerční banka a.s. Nový Jičín
pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: 1724801/0100

obec s rozšířenou působnosti (dále také "město")
IC: 00297852
DIČ: CZ00297852

2. Obec Trojanovice
zastoupená:

Mgr. Jiřím Novotným, starostou

se sídlem:
Trqjanovice 210, 744 Ol Trojanovice
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 00298514
DIC:CZ00298514
(dále také "obec")

(společnětaké"smluvní strany")
uzavírají na základe usneseni Zastupitelstva obce Trqjanovice č, 6/9 ze dne 26. 08. 2019 a
usnesení Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm C. 179/8/ZM/2019 ze dne

12. 09. 2019, v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
zněni pozdějších předpisů, tuto

veřejnoprávní smlouvu (dáletaké"smlouva")
Článek I
Úvodní ustanovení

l. Město Frenštát pod Radhoštěm na základě zákona e. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o obecní policii") zřídilo jako svůj orgán
Městskoupolicii Frenštátpod Radhoštěm(dále také"městskápolicie").
2. Obec Trojanovice nezřidila obecní policii.

ČlánekII
Předmět smlouvy

Městskápoliciebudenazákladětétosmlouvy v souladusezákonem^obecní policiiJ)
vykonávat úkoly při zabezpečováni místních záležitosti veřejného pořádku a plnit další

úkoly podle zákonao obecní policii nebo zvláštních zákonů,v rozsahu vymezeném touto
smlouvou na katastrálním území obce Trqjanovice.

Článeklil
Rozsah vykonávaných úkolů

l. Městskápolicie budena území obce vykonávat úkoly dle el, U této smlomy formou
nepravidelných denních a nočních výjezdů zpravidla dvou strážníků na základěvýzvy
kontaktní osoby, a to v rozsahu max 5 hodin týdně.

2. Kontaktními osobami obce jsou starosta, v době jeho nepřitonmosti místostarosta,
připadne předem pověřený pracovník obce.

3. Obec vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému strážníkovi městské
policie písemné zmocnění, které prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím

území. Jeden stejnopis zmocněni bude poskytnut pro potřeby městské policie. Toto

zmocnění je strážník povinen mít při \-vkonu pravomoci u sebe.Obdobnésepostupuje u

novech strážníků. Město se zavazuje bez prodleni informovat obec o přijetí nového

strážníka a o tom, že strážník, kterému bylo vydáno písemné zmocněni., yz něm

strážníkem městské policie, resp. pozbyl osvědčeni podle zákona o obecní policii. Vzor

zmocnění tvoři přílohu č. l této smlouvy.

4. V připadé mimořádných události na uzemí města (povodeň, živelná událost apod-)Je

stramik pověřený plněmm některých úkolůpři řizeni obecní policie (ředitel) opravné"

omeziťrozsah výkonu činnosti dle\éto smlouvy. O létosituaci předem informuje starostu
města a starostu obce.

5. V případě odchytuzvířete je obec povinna zajistit a uhraditnáslednéumistění a peci o
zvíře Městská policie může na základěpřikážu starosty obce umístit zvíře do utulku
Vlčovice. Popřechodnou dobu (zpravidla do 7 dnů), může být zvíře umístěno v^zahzeni

městaFrenštátpodRadhoštěm.neni-Ii naplněnakapacitazařízeni nebo neyylucujMi to
vlastnosti zvířete. Zmeni-li se podmínky tak, že není možné zvíře dále držet v zahzení

města Frenštát podRadhoštěm, bude zvíře bez dalšího odkladu umístěno do ůtulku
Vlčovice.

ČlánekIV
Úhradanákladů

l. Nákladyspojenés výkonemúkolůměstsképoliciedleustanoveničlánkuIII odst. l a 2

tétosmlouvy naúzemí obcenesetatoobec,kteráseje zavazujehraditvevýšiurčenéna
základěčástekníže sjednaných.

2. Příjem z pokut uložených městskou policii je vždy příjmem rozpočtu města,
ť S 3a) ods!, l zákonai. 553/iy91 Sb., o obecní policii

3. Nákladyspojené s výkonem úkolůměstsképolicie budouzafakturovanéobdobí
vypočítány jako součet nákladů:
a) poiet hodin spojených s výkonem předmětu této smlouvy, ocenéných hodinovou
sazbou, která je vypočtena dle průměrného hrubého platu včetně zákonných odvodů
na l hodinu práce strážníka městsképolicie, činí částku239 Kč,
b) počet ujetých kilometrů, oceněných sazbou za ujetý kilometr, stanovenou dle platné
vyhláškyupravující poskytování cestovních náhrad.
Smluvní strany sjednávají jako úhradu nákladů spojených s výkonem úkolů městské
policie částku ve výši hodinové sazby za první započatou hodinu výkonu úkolů každým
strážníkem městské policie (počítá se od éasu výjezdu) a za každou další započatou ',2
hodinu (počítá se do času návratu do katastru města) 50 % stanovené hodinové sazby.
4. Město bude náklady na plnění úkolů dle této smlouvy obci fakturovat vždy do 20. dne
prvého měsíce každého čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Faktura musí mít
náležitosti dokladů dle platných právních předpisů. K faktuře bude připojena příloha, v níž
musí být uvedeny následující údaje:

a) počet strážníků, kteři plnili úkoly dle této smlouvy.
b) dny a časové rozmezí. v nichž byly úkoly plněny,
c) vzdálenost ujetá motorovými vozidly,

d) případné další údaje nezbytné ke kontrole věcnésprávnosti faktury.
5. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího vystavení. V případě prodlení s úhradou
nákladůje město oprávněno účtovat obci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
6. Obec se zavazuje městu uhradit na základe faktur)' vystavené městem další související

náklady nad rámec nákladů specifikovaných v odst. 3 tohoto článku smlouvy,
které vzniknou v příčimié souvislosti s plněním úkolů městské policie (např. za služby
veterináře, znečištčni vozidla, poškození pracovního oděvu), V případě umístění zvířete
v zařízeni města se obec zavazuje městu hradit náklady ve \yši 60 Kč za každý započatý
den.
Článek V

Doba trvání smlouvy
l. Tato smlouva se uzavírá nádobu určitou do 31. 12. 2024. Smlouvaje uzavřena dnem, kdy

nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího uzavření.
3. V případe závažného porušení povinnosti plynoucích z této smlouvy jednou ze smluvních
stran maže druhá smluvni strana tuto smlouvu písemně vypovědět, a to s výpovědní
lhůtou l měsíc, která začne běžet prvního dne měsíce následujicího po doručení výpovědi.
4. K výpovědi smlouvy smluvními stranami lze také přistoupit bez udání důvodu s
výpovědní lhůtou 3 měsice, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi.
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ČlánekVí
Závěrečná ustanoveni

l. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu na úředních deskách swch úřadů bezodkladně poté,
co bude uzavřena, a to nejméně po dobu 15 dnů.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavřeni této smlouvy a jejím předmětu. Uzavřená smlouva musí být
každémupřístupná naobecnim úřadu obce, kteráje její smluvní stranou.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po
jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
4. Tuto smlouval lze měnit nebo doplňovatjen na základěpísemné dohody smluvních stran
a souhlasu krajského úřadu.

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje může tuto smlouvu zrušit pouze v případě, že
k jejímu uzavření došlo v rozporu správními předpisy nebo v případě situace, kdy se
smlouva pojejím uzavřeni dostane do rozporu s právními předpisy.
6. Připadne spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
7. Přílohou a nedílnou součásti této smlouvy jsou:

a) příloha č. l vzor zmocnění strážníka městsképolicie FrenštátpodRadhoštěm,
b) příloha č.2 usneseni Zastupitelstva obceTrojanovice č. 6/9zedne26.08.2019.
c) příloha č. 3 usneseni Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm č. 179/8/ZM/2019
zedne12. 09. 20l9.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

g 1 . 11
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Ing. Miroslav Halstin
starosta městaFrenštátpod Radhoštěm

nám. Mim I

744 U l Frensiát pod Radhoitém
iČO: 00297!<52. DIČ- C200297852
s~>
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Mgr.Jiří NovQtíy /^ ^. I^

starosta obce Trojafto\)Íce
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Příloha c. l VPS

ZMOCNĚNÍ
Strážník městské policie města Frenštát
pod Radhoštěm je oprávněn k výkonu
pravomoci městské policie na území obce
Trojanovice
Datum :

Podpis :

Razítko

Jméno:

Příjmení:

Služební číslo strážníka

l^/". V^i íl. ťt l^t^..'3t. I V,

USNESEN
8. Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm
konaného dne 12. 09. 2019
čišíc usneseni 179/8/ZM/2019

28 MP - Veřeinoprávni smlouva o výkonu úkolfl městské oolicie s obcí Troianovlce, Lichnov,
Bordovice^Tichá, Veřovi^ Kunčice p/Q
Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolu městské policie uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a
obcemi Tichá a Trojanovice, která je vzorovou smlouvou pro obce Ucnnov, Bordovice, Veřovlce s Kunčice
pod Ondřejnřkem v předloženém znění,

Město Frenštát pod Radhoštěm

^/
Kateřina Vaňková

nám. Míru l

_ 744 Ol Frenštátpod RadhoiSróm
CO:00297KZ-D1C:CZ00297852

asistentka mistostarostO a tajemníka
Vyhořeno dne 16. 10. 2019 9:04:03

zl

16. 10.2019 9-0

okres

Naše značka: OUTj/2019/1145/Ko
Vyřizuje:
Tel. číslo:
E-maÍl:

V Trojanovicich dne 31. 10. 2019

Bc. Miroslava Kostelniková
556 835 023
evidence@trojanovice. cz

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru l

74401 Frenštát?. R.

Vypiš usnesení z 6. zaiedani zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. 8. 2019

6/9

Zastupitelstvo obceTrojanovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolůměstské
policie s Městem Frenštát pod Radhoštěm.

S pozdravem
ffSgafiyvf s^ey^
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Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

y-^ ^i.'-!^.
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MORAVSKOSLEZSKÝKRAJ
Odbor právní a organizační
28. října 117, 702 18 Ostrava
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MSK 166894/2019
POR/33010/2019/Škr

a.:
Sp. zn.:

UíJ<Í;<

Telefon:

056. 1 AS N
Mgr. Kristina Skrabalová
595 622 285

Fax:

595 622 126

Vynzuje;

E-mait:
Datum:

^^r^j
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posta@msk. cz
2019-12-13

Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského

kraje jako věcně a místně

příslušný

správní

orgán podle zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisfi, přezkoumal žádost města Frenštát pod
Radhoštěm ze dne 11. li. 2019 o udělení souhlasu k uzavřeni veřejnoprávní' smlouvy mezi městem Frenštát
pod Radhoštěm a obcí Trojanovice,
a podle § 63 odstavce l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů,

a § 164 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve zněni pozdějších předpisů

uděluje souhlas
k uzavřeni' veřejnoprávní smlouvy mezi městem Frenštát pod Radhoštěm, IC 00297852, se sídlem nám. Míru l,
744 Ol Frenštát pod Radhoštěm, a obci Trojanovice, IC 00298514, se sídlem Trojanovlce 210, 744 Ol
Trojanovice, jakožto účastníky řízeni, na Jejímž základě budou orgány města Frenštát pod Radhoštěm

vykonávat na území obce Trojanovice přenesenou pfisobnost na úseku vykonávání úkolů při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve smlouvou stanoveném
rozsahu.

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o uděleni
souhlasu k jejímu uzavřeni nabude právní moci. Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti prvním dnem měsíce
následujícího po dni jejího uzavřeni.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva je nedílnou součásti tohoto rozhodnuti,

Odůvodnění
Dne 14. 11. 2019 byla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost města Frenštát pod
Radhoštěm o uděleni souhlasu podle § 63 odstavce l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni),

ve znění pozdějších předpisů, k uzavřeni veřejnoprávní smlouvy mezi městem Frenštát pod Radhoštěm,
zastoupeným starostou Ing. Miroslavem Halatinem, a obci Trojanovice, zastoupenou starostou Mgr. Jiřím
Novotným, na jejímž základě budou orgány města Frenštát pod Radhoštěm vykonávat pro organy obce

Trojanovice na jejím katastrálním území přenesenou pflsobnost, a to na úseku vykonáváni úkolfi při

ffS^. t^S^,
liiF)"
iy '<

www.msk. cz

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve smlouvou
stanoveném rozsahu. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024.

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

Poučeni
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn8 ode dne jeho oznámení k Ministerstvu vnitra, a to podáním
učiněným u krajského úřadu, kter/ rozhodnutí vydal.

Mgr. Václav Těžký
vedoucí odděleni legislativního a organizačního
odboru právního a organizačního

Příloha
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obci Trojanovice

Rozdělovník
Účastníci řízeni: město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru l, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm
obecTrojanovice, Trojanovice 210, 744 Ol Trojanovice
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