Veřejnoprávní smlouva
o výkonu úkolů městské policie
Na základě usnesení Rady města Sokolova číslo 819/3aRM/2018 ze dne 12. 12. 2018 a usnesení
Zastupitelstva městyse Svatava číslo 66 ze dne 13. 12. 2018 uzavÍrajÍ niže uvedené strany veřejnoprávní smlouvu:

ČI. l

Smluvní strany
Město Sokolov
,
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Karlovarský kraj
zastoupené
IČO: 00259586
Bankovní spojení:
, variabilní symbol:
jako obec s rozšířenou působností
dále jen ,,město Sokolov"
a

Městys Svatava
se sídlem ČSA 277, 357 03 Svatava, Karlovarský kraj
zastoupená
IČO: 00573141
bankovní spojení:
jako městys spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov
dále jen ,,městys Svatava"

ČI. II
Určení rozsahu úkolů

1

Podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o obecní policii") a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, bude Městská policie Sokolov (dále jen ,,městská policie") vykonávat na území městyse
Svatava úkoly a činnosti stanovené zákonem o obecní policii nebo dalšími zvláštními právními
předpisy.
2. Městská policie bude plnit úkoly dle odst. 1 tohoto článku na území městyse Svatava následovně:
a) v rozsahu 2 hodin denně v době od pondělí do pátku v rámci 8 hodinových směn v režimu
ranních a odpoledních služeb, a to na základě dohody mezi velitelem městské policie a starostou městyse Svatava,
b) mimo určené dny a hodiny, které jsou uvedené v písmenu a), podle možnosti městské policie
a po dohodě se starostou městyse Svatava.
3. Městská policie poskytne v rámci svých možnosti, a pokud bude mít tuto službu zřízenu, k zajištění
dohledu nad veřejným pořádkem v městysů Svatava ostatní zaměstnance městské policie v pracovni pozici Asistent prevence kriminality. V rámci dohledu nad veřejným pořádkem budou Asistenti prevence kriminality zejména:
a) oznamovat městské policii nebo Policii České republiky narušení veřejného pořádku nebo
spáchání trestného činu,
b) upozorňovat starostu městyse Svatava na zjištěné závady na veřejných prostranstvích městyse Svatava,
c) komunikovat s občany městyse Svatava a dohlížet na bezproblémové soužiti ,,nepřizpůsobivých" s ostatními občany.

4.
5.

6.

7.
8.

Den a čas výkonu práce Asistentů prevence kriminality v městysů Svatava budou vždy stanoveny
na základě ústni dohody mezi velitelem městské policie a starostou obce.
Městská policie bude po dohodě se starostou městysů Svatava provádět dňčí aktivity v oblasti prevence kriminality.
Starosta městysů Svatava vydá ke dni uzavření této smlouvy každému strážnikovi městské policie
písemné zmocnění, kterým bude strážnik prokazovat oprávněnost k výkonu pravomoci na území
Svatavy. Jeden stejnopis zmocněni bude poskytnut pro potřeby městské policie. Toto zmocnění je
strážnik povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Obdobně se postupuje i u nových strážníků.
Město Sokolov se zavazuje bez prodlenI informovat městys Svatava o skutečnosti, že strážnik, kterému bylo vydáno písemné zmocnění, již není strážníkem městské policie, nebo pozbyl osvědčení
podle zákona o obecní policii.
Starosta městysů Svatava vydá ke dni uzavření této smlouvy ostatním zaměstnancům městské
policie, kteří budou v pracovní pozici Asistent prevence kriminality v městysů Svatava dohlížet nad
veřejným pořádkem, písemné pověřeni k této činnosti. Toto pověřeni je povinen Asistent prevence
kriminality mít při plněni úkolů v městysů Svatava u sebe. Město Sokolov se zavazuje bez pro prodlenI informovat městys Svatava o skutečnosti, že Asistent prevence kriminality, kterému bylo pověřeni vydáno, již není zaměstnancem města Sokolova.
příjem z pokut uložených městskou policií při výkonu činnosti podle této smlouvy je vždy příjmem
rozpočtu městysů Svatava. Neuhrazené pokuty uložené městskou policiI příkazem na místě formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou vymáhá městys Svatava.
zjištěné přestupky, které nebylo možné řešit příkazem na místě, městská policie oznámí podle §
10 odst. 2 zákona o obecní policii příslušnému orgánu.

ČI. Ill
Úhrada nákladů

1. Náklady spojené s výkonem činnosti městské policie v městysů Svatava podle ČI. ||., odst. 2 a 3
smlouvy městys Svatava uhradí částku 600.000,-KČ včetně DPH.
2. Městys Svatava uhradí náklady spojené s plněním úkolů a služeb v odst. 1 tohoto článku ve čtyřech rovnoměrných splátkách ve výši 150.000,-KČ včetně DPH, splatných do 31. 5. roku, za který
se platí, převodem na účet města Sokolov
, variabilní symbol:
.
3. Náklady spojené s prováděním preventivních aktivit podle článku ||. odst. 4 smlouvy bude městys
Svatava hradit následovně:
a) Městys Svatava zašle městu Sokolov objednávku, kde uvede přesný počet položek, které žádá k realizaci přIslušného projektu,
b) město Sokolov vystaví po provedeni služby městysů Svatava fakturu za provedené služby a
nákup materiálu k realizaci konkrétního projektu.
ČI. VI
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. Platnost smlouvy je
podmíněna udělením souhlasu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

ČI. V
Společná ustanoveni
1. Městys Svatava se zavazuje předat městské policii nejpozději ke dni uzavřeni této smlouvy všechny vydané platné a účinné obecně závazné vyhlášky a nařÍzenj městysů Svatava.
2. Smluvní strany zveřejni tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svého městského a obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svého městského a obecního úřadu informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Sokolov,
jeden stejnopis obdrží městys Svatava a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přÍ|ohou obdrží
Krajský úřad Karlovarského kraje spolu se žádosti o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4. PřIlohu k této smlouvě tvoří usneseni Rady města Sokolova a usnesení Zastupitelstva městyse
Svatava o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnuti Krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavřeni této smlouvy.

V Sokolově dne

Ve Svatavě 20. I!?, íb49

"12. Zb48
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