Veřejnoprávní smlouva
o výkonu působnosti na úseku obecní policie
Na základě usnesení zastupitelstva Města Pohořelice č. 22/XVIII/20 ze dne 24.06.2020 a usnesení
zastupitelstva Obce Pasohlávky č. 14/4/20 ze dne 25.06.2020, uzavírají níže uvedené smluvní strany
na základě ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. §
159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní
smlouvu o výkonu působnosti na úseku obecní policie:

I.
Smluvní strany
Město POHOŘELICE
IČ: 00283509
Sídlem: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupené: starosta města Bc. Miroslav Novák, DiS.
Bankovní spojení: 1381733359/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka Pohořelice
a
Obec PASOHLÁVKY
IČ: 00283461
Sídlem: Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Zastoupená: starostka obce Martina Dominová, DiS.
Bankovní spojení: 6127651/100 Komerční banka a.s., pobočka Mikulov

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností
smluvních stran při výkonu níže sjednaných úkolů obecní policie na území Obce Pasohlávky,
která obecní policii nezřídila.
2. Město Pohořelice je zřizovatelem Městské policie Města Pohořelice a zavazuje se zajistit výkon
úkolů obecní policie na území Obce Pasohlávky.
3. Obec Pasohlávky se zavazuje uhradit Městu Pohořelice náklady za plnění úkolů obecní policie na
území Obce Pasohlávky a poskytnout potřebnou součinnost v rozsahu a za podmínek dle této
smlouvy.

III.
Určení a rozsah úkolů obecní policie
1. Podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a
podle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
bude Městská policie Města Pohořelice vykonávat na území Obce Pasohlávky v celém rozsahu
úkoly obecní policie dle ustanovení § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, tedy úkoly dle zákona o obecní policii a dle zvláštního zákona.
2. Plnění úkolů bude Městská policie Pohořelice provádět dvojčlennou hlídkou a formou
nepravidelných výjezdů na území Obce Pasohlávky. Konkrétní termíny a časový rozsah
jednotlivých výjezdů musí být předem dohodnuty mezi starostou Obce Pasohlávky a starostou
Města Pohořelice, případně jiným pověřeným zástupcem Města Pohořelice.
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3. Odchyt psů bude Městská policie Města Pohořelice vykonávat na území Obce Pasohlávky pouze
v dohodnutých termínech pro plnění úkolů jen za předpokladu, že Obec Pasohlávky bude mít
uzavřenu smlouvu o ustájení takto odchycených psů s příslušným zařízením v souladu se zákony
na ochranu zvířat před týráním, a to až poté, co obec Pasohlávky doloží tuto skutečnost Městu
Pohořelice tím, že mu předloží úředně ověřenou kopii příslušné smlouvy. Odchyt koček a
synantropních zvířat nebude prováděn.
4. Městská policie Města Pohořelice bude výše uvedené úkoly vykonávat ode dne, kdy nabude
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jímž bude udělen souhlas k
uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

IV.
Úhrada nákladů
1. Veškeré náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů obecní policie podle této smlouvy na území
Obce Pasohlávky nese Město Pohořelice.
2. Výnosy z pokut uložených Městskou policií Města Pohořelice v Obci Pasohlávky při plnění této
smlouvy budou příjmem Města Pohořelice.
3. Náklady spojené s výkonem úkolů Městské policie Pohořelice na území Obce Pasohlávky budou
fakturovány za období od 01.06. do 30.09. každého kalendářního roku paušální částkou 30.000,Kč/měsíčně, tj. za dané období celkem 120.000,- Kč.
4. Úhrada nákladů bude provedena jednorázově na účet Města Pohořelice na základě faktury
vystavené Městem Pohořelice do 10-ti dnů po ukončení daného období. Faktura je splatná do 15
dnů od jejího převzetí. Přílohou každé faktury bude výkaz obsahující přehled výjezdů Městské
policie Města Pohořelice na území Obce Pasohlávky za dané období, s uvedením počtu hodin, při
nichž byly strážníky plněny úkoly dle této smlouvy a počet ujetých kilometrů.
5. Za období uvedené v odst. 3. článku IV. této smlouvy v kalendářním roce 2020 bude odměna
účtována poměrné výši v závislosti na datu účinnosti nabytí právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, jímž bude udělen souhlas k uzavření této smlouvy.

V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
2. Tuto smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc.
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení
písemné výpovědi druhé smluvní strany. Smluvní strana, která veřejnoprávní smlouvu
vypověděla, bude informovat o této skutečnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje.
3. Smlouvu je možno vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu výpovědi.
4. Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
5. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy.

VI.
Společná ustanovení
1. Obec Pasohlávky předá do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy Městu Pohořelice veškerou
spisovou agendu související s výkonem úkolů podle čl. II této smlouvy. Město Pohořelice vede po
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem úkolů podle čl. II
této smlouvy.
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2. Obec Pasohlávky vydá strážníkům Městské policie Města Pohořelice písemné zmocnění, kterým
prokazují oprávněnost výkonu pravomoci na území Obce Pasohlávky ode dne uzavření této
smlouvy, dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k této smlouvě.
3. Obec Pasohlávky zašle Městu Pohořelice právní předpisy obce a informace o účinnosti těchto
předpisů do 5 dnů ode dne jejich vydání, poskytne včas informace o užívání veřejného
prostranství, ohlášených shromáždění a další informace potřebné pro řádný výkon úkolů obecní
policie dle této smlouvy.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město
Pohořelice, jeden stejnopis obdrží Obec Pasohlávky a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
7. Tato smlouva nahrazuje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami dne
19.06.2006, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Pohořelice ze dne 10.04.2006, č.
29/XXII/2006 a usnesením zastupitelstva obce Pasohlávky ze dne 07.06.2006, č. 4/2006.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Pohořelice ze dne
24.06.2020, č. 22/XVIII/20 a usnesením zastupitelstva obce Pasohlávky ze dne 25.06.2020,
č. 14/4/2020.
V Pohořelicích dne: 01.07.2020

V Pasohlávkách dne: 07.07.2020

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
starosta města POHOŘELICE

Martina Dominová, DiS., v.r.
starostka obce PASOHLÁVKY
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Příloha č. 1
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Pohořelice a Obcí
Pasohlávky o výkonu úkolů obecní policie (MP)
Vzor zmocnění
ZMOCNĚNÍ
Strážníka Městské policie Pohořelice
služební číslo: ………..

k výkonu pravomocí městské policie na
území obce Pasohlávky
….………………………….
starostka obce Pasohlávky
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