Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle §63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle § 159
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Rady města Letovice ze dne 19.5.2014 a usnesení Zastupitelstva Obce
Lazinov ze dne 23.5.2014 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu
(dále jen smlouva)
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Letovice
zastoupené: starostou města Vladimírem Stejskalem
adresa: Masarykovo nám. 210/ 19, 679 61 Letovice, kraj Jihomoravský
bankovní spojení: KB a.s. Letovice
číslo účtu: 820631/ 0100
IČ: 00280518
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
a
2. Obec Lazinov
zastoupená: starostou obce Ing. Pavlem Novotným
adresa: Lazinov 121, 679 62 Lazinov, kraj Jihomoravský
bankovní spojení: KB a.s. Letovice
číslo účtu: 30325631/0100
IČ: 43420613
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
Čl. II
Předmět smlouvy a rozsah
1.
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a
povinností smluvních stran při výkonu sjednaných úkolů obecní policie na území jiné obce,
která obecní polici nezřídila.
2.
Město Letovice (dále jen „Město“), jako zřizovatel Městské policie v Letovicích (dále
jen „městská policie“) se zavazuje zajistit výkon níže sjednaných úkolů obecní police
v souladu s ust. § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na
území obce Lazinov (dále jen „Obec“), vymezeném v Příloze č. 1 této smlouvy, a to:


dohled nad dodržováním Obecně závazné vyhlášky obce Lazinov č. 1/2014 o ochraně
životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice (provádění hlídkové činnosti
v rozsahu min. 6 hodin měsíčně)

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

1/4

Veřejnoprávní smlouva

Město Letovice – Obec Lazinov

Jeden stejnopis zmocnění bude poskytnut pro potřeby městské policie. Toto zmocnění je
strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe.
Čl. III
Úhrada nákladů
1.
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec ze svého rozpočtu
Městu na jeho účet číslo 820631/0100 příspěvek ve výši 555,- Kč za hodinu služby
dvoučlenné hlídky. Příspěvek bude poskytován na základě vyúčtování Města a to čtvrtletně se
splatností 30 dnů od obdržení vyúčtování.
2.

Náklady spojené s plněním úkolů městské policie tvoří zejména:
a) mzdové náklady, náklady na zdravotní a sociální pojištění
b) náklady na pohonné hmoty a opotřebení vozidla
c) výstroj a výzbroj strážníků městské policie
d) výcvik, školení a zkouška odborné způsobilosti strážníků

3.

Příjem z pokut uložených městskou policií je vždy příjmem rozpočtu Města.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit písemnou
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv z nich. Výpovědní lhůta činí 2
měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí bezodkladně strana podávající výpověď Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje.
Čl. V
Společná ustanovení
1.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb.).
2.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
Obec, jeden stejnopis obdrží Město a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami
obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Letovice a usnesení Zastupitelstva
obce Lazinov o schválení uzavření této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
5.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu příslušného krajského úřadu.
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Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Letovice ze dne 19.5.2014
a usnesením Zastupitelstva obce Lazinov č. 2014/2/4 ze dne 22.5.2014

V ……………. dne ………...... 2014

V ……………. dne ………...... 2014

………………………………………..
Město Letovice

………………………………………..
Obec Lazinov
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Příloha č. 1

4/4

