VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
smluvní stranv:
1.

Město Bílovec
Zastoupené: Mgr. Renatou Mikolašovot"t. starostkou města.
adresa úřadu: Slezské náměstí 1l1 " 7 43 01 Bílovec.
IČ00297755.
bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.. pobočka Bílovec. č.ú.19-1 7618333l9/0800
na straně jedné

a

2. Obec

Bílov

Zastoupená Zdeňkenr Fusíkenr. starostou obce.
adresa úřadu: č. 5. 7430l Bílov
IČ,: 48430749
bankovní spo.iení: Komerční banka. a. s.. pobočka Bílovec, č. ú. l07-565430227la100.
na straně druhé

uzavíraji nížeuvedeného dne. měsíce a roku dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.. o obecní
policii. ve znění pozdějšíchpředpisů, ve spojerrí s ust. § 66czákonač. 128i2000 Sb." o obcích
(obecní zíízení).ve znění pozdějšíchpředpisů. a dále na základě usnesení Rady města Bílovec
č. 1......,.:. ze dne .......;...:... a usnesení Zastupitelstva obce Bílor, č. 2.5,2.) ze dne
1 8.12.201 8. tuto veřejnoprávní smlouvu.

čl. t

Předmět smlouvy

l.

Město Bílovcc jako zřizovatel městské policie v Bílovci. dálc takó .jcrr ..mčstské
policie". se zavazuje. že nrěstská policie bude na základě této smlouvy vykonávat
úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. ve znění pozdějších
předpisů, dále také jen ..zákon o obecní policii". nebo zvláštními zákony na území
obce Bílov.

čt. tt

určenírozsahu úkolů
1.

Městská policie bude na územíobce
obecní policii nebo zvláštními zákony.

Bílov vykonávat úkolv statrovené zákonem

o

2.

Kontaktními osobarrri obce Bílov jsou starosta a místostarosta. Tyto kontaktní osoby
jsou oprávněny rozhodnout, že je nutno provést požadovaný zákrok a městská policie
dle možnosti tento zákrok provede,

a
J.

Úkol1, dle předchozích odstavců této smlouvy bude městská policie vykonávat
počírraje prvním dnem měsíce následujícího poté. kdy bude veřejnoprávní smlouva
uzavřena,

4.

5.

6.

Út<oly dle odstavce 1. tohoto článku této smlouvy. budou plněny dvor-rčlennýnri pěšínri

nebo motorizovanými hlídkanri. Početnost hlídky můžebýt v případě potřeby
změněna na základě dohody s kontaktní osobou obce Bílov při rozhodnutí o zásahu.

Obec Bílov vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti. každénrustrážrríkovi
městské policie písemnézmocnění. kterým bude strážník prokazovat oprávněnost
výkonu pravomoci městské policie rra územíobce Bílov, Toto zmocnění je strážník
povinen nrít při výkonu pravomoci u sebe. Yzor zmocnění strážníka městské policie je
přílolrou č. 1 k veře.jnoprávní smlouvě.

V případě mimořádných událostí (povodeň, živelná pohronra apod.)je velitel

nrěstské
policie oprávněn upravit rozsah směn strážníkůměstské policie: o této situaci předem

informuje kontaktní osoby obce Bílov.

čt. ttt
úhrada nákladů

l. Náklady

spo.jerré s

výkonem úkolůnlěstské policie dle ustanoverrí člárrku II odst.
Bílov nese obec Bílov.

1.

této smlouvy na územíobce

2.

Náklady spojené s plněním úkolůměstské policie budou účtovány dle přílohy č. 2 této
smlouvy.

a

4.

Celková výše nákladů bude sníženao částku ve výši blokových pokut vybraných na
územíobce Bílov. Pokud výše blokových pokrrt vybraných na územíobce Bílov
přesáhne celkovou výši nákladů. bude rozdíl příjmem města Bilovce.
Město Bílovec bude náklady na plnění úkolůdle této smlouvy í-akturovat obci Bílov
vždy do 20. drre každého kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Faktura
musí mít náležitosti účetníhodokladu. K faktrrře bude připojena příloha. ve které musí
být uvedeno:

a.

b.

c.

d.
5.

dny. v niclrž byly úkoly plrrěny. charakter činnosti. kontaktní osoba. která
rozhodla o nutnosti provedeného zákroku.
vzdálenost ujetá nrotorový,mi vozidly.
výše částky vybraných blokových pokut.
rekapitulac e. z nížvyplyne konečná fákturovaná částka.

Obec Bílov se zavazuje. že f-akturované náklady zaplatí příkazem k úhradě na účet
města Bílovce uvedený v záhlaví této snrlouvy, a to příkazem k úhradě a ve lhůtě
splatnosti do l4 (čtrnácti) dnťr ode dne zaslání fbktury. V případě prodlení s úhradou
nákladů je obec Bílov povinna zaplatit městu Bílovec úrok z prodlení ve výši dle
obecně závazných právních předpisů.

čt. tv

Doba trvání smlouw

l.

Tato smlouva se uzavítá na dobu určitou ode dne. kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy,
nabude právní moci. a to do 3l ,12.2023.

1

J.

4.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemrrédohod1, účastníkŮtéto
smlouvy.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje r Ostrarě můžetuto smlouvu zrušit v případě.
že k jejínru uzavření došlo v rozporu s právnín-ri předpisy, nebo v případě situace. kd1'
se smlouva po jejím uzavření dostane do rozporu s právními předpisy,.
Případné spory
Ostravě.

z íélosmlouvy

rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje

r,

čt. v
závérečná ustanovení
1.

2.

Tato smlouva obcí o poskytnutí činnosti městské policie Bílovec na územíobce Bí|ov
byla schválena usnesením č. 2.5.2.) na 2. zasedání Zastupitelstva obce Bílov dne
ze dne :'..,'..,,..
18.12.2018 a usnesením ,],]. schůze rady nTěsta Bílovec č. RM/:,;,i
''
í
Tato usnesení tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,.

Snlluvní strany zveřeiní tuto snrlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních

l5 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů

deskách městského a obecního úřadu nejméně po dobu

Moravskoslezskéhcl kraje. Dále bude smlouva zveřeiněna v registru smluv.

3.
4.

5.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách městského
a obecního úřadu informaci o uzavření této smlouv5,a jejírn předmětu.

Smlouva .je uzavřena ve třech stejnopisech. přičemžměsto Bílovec obdržíjeden
stejnopis. obec Bílov obdržíjeden stejnopis a jeden stejnopis obdržíKrajský úřad
Moravskoslezského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřenim této smlouvy.

Přílohu č. 4

k

této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu

N4oravskoslezského kraje ,u,Ostravě o udělení soulrlasu k uzavření této sn-rlouvy.

V Bílovci dne:

_

l, -0l-

2019

V Bílově dne:

ť(

Mgr. Renata Mikolašová
starosta města Bílovec

!

(,,,,-J","

zdeněk Fusík
starosta obce Bílov

",

Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - vzor zmocnění strážníka Městské policie BÍlovec:
l.strana zmocnění

ZMOCNĚNÍ
Strážník městské policie města Bílovce je
oprávněn k výkonu pravomoci městské
policie na územíobce Bílov
datum

podpis

2.strana zmocnění

Jméno:

Příimení:
služebníčíslostrážníka:

razítko

Příloha č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě - stanovení nákladů k přeúčtování:
uzavřené mezi

l. Město Bílovec

Zastoupené: Mgr. Renatou Mikolašovou. starostkou města.
adresa úřadu: Slezské náměstí 1l1 " 7 43 0l Bílovec.
lČ00297755.
bankovrrí spojení: Česká spořitelna. a.s.. pobočka Bílovec. č.ú.l9-176l833319/0800
na straně jedné
a

2. Obec

Bílov

Zastoupená: Zdeňkem Fusíkem. starostou obce.
adresa úřadu: č, 5. 74301 Bílovec

IČ:00600679
bankovní spojení: Komerční banka" a. s.. pobočka Bílovec. č. ú. l07-56543022710100
na straně druhé

dle ust. § 3a zákona č.553/1991 Sb.. o obecní policii. ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s ust. §§ 66c až 66e zákona č. 12812000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějšíchpředpisů. tuto smlouvu.

Náklady za odchycení psa
2. Ohodnocení práce strážníka
3. Náklady na pobyt psa v
záchytnénr kotci
4.Použiíi nrotorovélro vozidla
1.

5. Náklady na veterinární péči
a pobyt psa v

útulku

V Bílovci dne: -

/, -01-

.|,., ť,., i lll1,1l;ii
;

110.- Kč/ strava a ustájení psa za den
dle zákoníku práce v platném znění (PHM a opotřebení
vozidla)

budou hrazeny obcí Bílov

V Bílově dne:

L

i ,,i, ,. ť,,j ':í'{

,:

Mikolašová
města Bíiovec

Mgr. Renata
starostka

2019

500.- Kč / jeden odchycer-rý pes
220"- Kč / hodinu / jednoho strážníka

/
,{.
Fusík
,

Zdeněk

starosta obce Bílor,

-)
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