
Veřejnoprávní smlouva

1. Město Rosice
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Světlíkem, starostou obce
sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
iČ : 00282481
bankovní spojení: KB Brno-město
Č. účtu: 9005 - 23026-641/0100
na straně jedné

a

2. Obec Tetčice
zastoupená: Janem Sonem, starostou
sídlo: Palackého 177, 664 17 Tetčice
iČ: 44947917
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 32 125641/0100
na straně druhé

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

na základě souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně

dle ust. ~ 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s ust. ~ 66c a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )‘ ve znění pozdějších
předpisů, tuto

smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Město Rosice jako zřizovatel Městské policie v Rosicich, dále jen „městská policie“, se
zavazuje, že městská policie bude na základě této smlouvy vykonávat úkoly stanovené
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“,
nebo zvláštními zákony na území obce Tetčice.

„.
Určeni rozsahu úkolů



1. a) Městská policie Rosice bude na území obce Tetčice vykonávat všechny úkoly
stanovené zákonem nebo zvláštními zákony dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to formou
nepravidelných denních a nočních směn, jejichž počet pro každý kalendářní měsíc bude
stanoven velitelem Městské policie a starostou obce Tetčice vždy nejpozději do 10. dne
předchozího kalendářního měsíce v maximálním rozsahu měsíční pracovní doby jednoho
strážníka Městské policie Rosice. Délka směny bude činit maximálně 8,0 hodiny a její
začátek a konec budou upřesněny zároveň s určením směn.

b) Kontaktní osobou obce Tetčice je starosta. Tato kontaktní osoba je oprávněna
rozhodnout, že v době, kdy městská policie v Tetčicích nezajišt‘uje úkoly městské policie,
je nutno provést požadovaný zákrok a městská policie dle možností tento zákrok provede.

c) V případě, že linka tísňového volání . ~ .~ z Tetčic bude směrována na
operační středisko Městské policie Rosice, provede městská policie na základě tísňového
volání rovněž potřebný zákrok v Tetčicích.

d) Městská policie je rovněž oprávněna vyslat další hlídky potřebné k dokončení zákroku
v Tetčicích, jakož i předvést osoby ke zjištění totožnosti na příslušné obvodní oddělení
Policie Ceské republiky.

2. Úkoly dle předchozích odstavců této smlouvy bude Městská policie Rosice vykonávat
počínaje prvním dnem měsíce následujícím poté, kdy tato smlouva nabude platnosti.

3. Úkoly dle odstavce 1 písm. a) a b) tohoto článku této smlouvy budou plněny vždy
dvoučlennými pěšími nebo motorizovanými hlídkami. Úkoly dle odstavce 1 písm. c) a d)
budou plněny v počtu hlídek potřebném k provedení zákroku dle rozhodnutí městské
policie.

4. Obec Tetčice vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, strážníkům Městské policie
Rosice, kteří jsou pracovně zařazení ve spádové oblasti Rosice nebo u oddílu operativního
zásahu, písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu
pravomoci na jeho území. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomocí u
sebe.

„.
Úhrada nákladů

1. Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie dle ustanovení článku II. odst. 1 této
smlouvy na území obce Tetčice nese obec Tetčice.

2. Náklady spojené s plněním úkolů městské policie spočívají v:
- mzdových nákladech na 1 hod. výjezdu 250,- Kč
- nákladech na pohonné hmoty a opotřebení vozidla na 1 km/l 0,- Kč.

3. Mzdové náklady budou účtovány dle skutečných měsíčních příjmů všech strážníků.

4. Náklady na pohonné hmoty a opotřebení vozidla budou účtovány ve výši dle obecně
závazných právních předpisů.
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5. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Tetčice ze svého rozpočtu
městu Rosice na jeho účet Č. 9005 - 23026641/0100 fakturu, která bude vystavena jednou
za čtvrtletí.
Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu. K faktuře bude připojena příloha, v níž
musí být uvedeno:

- počet hodin plnění úkolů dle této smlouvy
- dny, v nichž byly úkoiy plněny
- vzdálenost ujetá motorovými vozidly
- případné další údaje nezbytné ke kontrole věcné správnosti faktury.

6. Obec Tetčice se zavazuje, že fakturované náklady zaplatí bezhotovostně na účet města
Rosice uvedený v záhlaví této smlouvy, ve lhůtě splatnosti do 14 (čtrnácti) dnů ode dne
doručení faktury.

Iv.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se stanovením tříměsíční výpovědní lhůty.
Smlouva je uzavřena dnem kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této
smlouvy.

3. Krajský úřad Jihomoravského kraje může tuto smlouvu zrušit v případě, že k jejímu
uzavření došlo v rozporu s právními předpisy nebo v případě situace, kdy se smlouva po
jejím uzavření dostane do rozporu s právními předpisy.

4. Městská policie začne vykonávat úkoly dle čl.II této smlouvy od prvého dne měsíce
následujícího po uzavření smlouvy (Čl. IV odst.l).

V.
Závěrečná ustanovení

1. Veřejnoprávní smlouva s městem Rosice o poskytnutí činnosti Městské policie Rosice na
území obce Tetčice byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce TetČice usnesením Č. 5
dne 27. 3. 2018.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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4. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením této smlouvy se ruší Veřejnoprávní smlouva o
zajišťování činnosti obecní policie, uzavřená mezi oběma smluvními stranami, datovaná
dne 23. 09. 2003, ke které udělil souhlas Krajský úřad Jihomoravského kraje svým
rozhodnutím č.j. JMK 27263/2003 OLP.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž město Rosice obdrží jeden výtisk,
obec Tetčice obdrží jeden výtisk a jeden výtisk obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.

6. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Rosice dne 22. 02. 2018, usnesením č.
16c/28/ZM/201 8.

7. Přílohu č. 2 k této smlouvě tvoří usnesení dle předchozího odstavce a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

V Rosicích dne ..11 V Tetčicích dne~

za Město Rosice za Obec Tet~lce

08E TE
Palackého 177, 664 17 Tet ice

IČO: 44 94 79 17
teL/fax: 546 411 037



Příloha č. 1 veřeinoprávní smlouvy o vykonávání úkolů Městské policie Rosice
na území obce Tetčice

Městská policie bude vykonávat následující úkoly:

. podílet se ve stanoveném rozsahu na dohledu nad bezpečností a
plynulostí provozu na pozemních komunikacích.

. dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

‘ podílet se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činit
opatření k jeho obnovení

. přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

• podílet se na prevenci kriminality v obci

. provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
vobci

. dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití



KRAJSKÝ ÚŘAD J~HOMORAVSKĚHO KRAJE
Odbor kontro‘ní a právní

Žerotín oyo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 70225/2018 Sp. Zn.: S - JMK 58793/2018 OKP Brno 16.05.2018

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ustanovení ~ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení ~ 160 odst. 5 a ~ 164 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení ~ 3a zákona Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, a dle ~ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, mezi městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, a obcí Tetčice, se sídlem
Palackého 177, 664 17 TetČice, sepsané dne 11.04.2018, podle které bude Městská policie Rosice vykonávat
na území obce TetČice úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, nebo zvláštními zákony, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí Po dobu neurčitou.

Odůvodnění

Dne 23.04.2018 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) žádost města Rosice,
navenek zastoupeného starostou města Mgr. Jaroslavem Světlíkem, o udělení souhlasu k uzavření
veřejnoprávní smlouvy sepsané dne 11,04.2018 mezi městem Rosice a obcí Tetčice. Podle uvedené
veřejnoprávní smlouvy bude Městská policie Rosice vykonávat na území obce Tetčice úkoly stanovené
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními zákony, a to ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou.

Krajský úřad přezkoumal předloženou veřejnoprávní smlouvu a konstatuje, že působnost svěřená obci
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“),
je výkonem působnosti samostatné, a uplatní se tedy ustanovení * 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle nějž územní samosprávné celky
mohou vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné
působnosti při výkonu veřejné moci, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto případě
zákon o obecní policii, který v ustanovení ~ 3a odst. 1 stanoví, že obec nebo obce, které nezřídily obecní
policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územně samosprávném celku (kraji), která obecní policii
zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené
tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí‘ které obecní policii nezřídily a jsou smluvními
stranami této smlouvy. Dle ustanovení ~ 3a odst. 2 zákona o obecní policii vyžaduje veřejnoprávní smlouva
podle odstavce 1 ke své platnosti souhlasu krajského úřadu. Dle ustanovení ~ 164 odst. 3 správního řádu,
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jestliže zákon stanoví, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je
veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci.

Krajský úřad tedy dospěl k závěru, že předložená veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu
s ustanovením ~ 160 odst. 6 správního řádu a s ustanovením ~ 3a zákona o obecní policii, a že po formální
stránce obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o obecní policii. Dále krajský úřad konstatuje, že
předmětná veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením ~ 159 správního řádu, tedy že není
v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným zájmem. Uzavření veřejnoprávní
smlouvy nesnižuje důvěryhodnost veřejné správy, je účelné a obce mají při jeho uzavírání za cíl plnění úkolů
veřejné správy. Krajský úřad přitom posuzoval veřejnoprávní smlouvu podle jejího skutečného obsahu.

Protože účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, od dalšího odůvodnění se upouš‘í (ustanovení
68 odst. 4 správního řádu).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Lhůta pro
podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:
Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO 00282481
Obec Tetčice, Palackého 177, 664 17 Tetčice, IČO 44947917

JUDr. Dagmar Dorovská
pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Pacalová, tel. 541651219, email: pacalovakaterina@kr-iihornoravsky.cz

Počet listů rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:
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