
 

NÁVRH 

Veřejnoprávní smlouva 

 oo  vvýýkkoonnuu  úúkkoollůů  mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee 

 

 

 

Město Nový Knín 

se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 

262 03 Nový Knín, 

IČ : 00242888, 

zastoupené starostou města Petrem Chmelíkem 

(dále jen „město Nový Knín“) 

 

a 

 

Obec Mokrovraty 

se sídlem Mokrovraty 92, PSČ 262 03 

IČ: 00242764 , 

zastoupená starostkou obce Stanislavou Ecklovou 

(dále jen „obec Mokrovraty“) 

 

 

 

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Nový Knín  č. ………… ze dne ………  a 

usnesení zastupitelstva obce Mokrovraty č. ……….  ze dne ……….., v souladu 

s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve 

spojení s ustanovením § 63 a § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto 

 

 

veřejnoprávní smlouvu  

(dále též jen „smlouva“): 

 

 

 

 

I.  Úvodní ustanovení 

 

1. Město Nový Knín na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii”) zřídilo jako svůj orgán 

Městskou policii Nový Knín (dále jen „Městská policie”). 

2. Obec Mokrovraty Městskou policii nezřídila. 
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II.  Předmět smlouvy 

 

Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je dohoda smluvních stran o výkonu zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, resp. výkonu služby Městské policie Nový Knín (dále 

jen „Městská policie“) na území obce Mokrovraty dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) nebo zvláštního zákona, 

zejména zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů.   

Městská policie Nový Knín bude na základě této veřejnoprávní smlouvy v souladu 

s ustanovením § 3a odst. 1 zákona o obecní policii vykonávat úkoly při zajišťování a 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnit další 

úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona v rozsahu vymezeném touto 

smlouvou na území obce Mokrovraty. 

 

III.  Rozsah vykonávaných úkolů a den zahájení výkonu úkolů 

 

 

1. Městská policie bude na území obce Mokrovraty vykonávat   

    všechny úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony a obecně 

    závaznými právními předpisy obce Mokrovraty, a to zejména: 

 

a) komplexní zajištění veřejného pořádku, 

b) kontrolu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti projíždějících 

vozidel obcí Mokrovraty, regulaci dopravy v klidu, vše včetně odhalování přestupků a 

projednávání přestupků v blokovém řízení v souladu s platnými právními předpisy,  

c) plnění úkolů obecní policie stanovených v § 2 zákona o obecní policii a zajišťování 

dodržování povinností plynoucích z obecně závazných předpisů obce Mokrovraty, 

d) zajišťování plnění úkolů plynoucích ze zvláštních předpisů, 

e) přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. 

 

2. Při plnění úkolů bude Městská policie využívat všechna oprávnění dle zákona o obecní 

policii.  

3. Plnění úkolů bude Městská policie provádět zpravidla dvoučlennými hlídkami formou 

výjezdů a pochůzek. 

4. Smluvní strany sjednávají jako závazný minimální rozsah činnosti Městské policie na 

území obce Mokrovraty činnost dvou strážníků 44 hodin měsíčně u každého strážníka, tj. 

celkem 88 hodin měsíčně u obou strážníků dohromady. Konkrétní termíny a časového rozsahu 

plnění úkolů na území obce Mokrovraty bude dohodnuta mezi starosty města Nový Knín, 

obce Mokrovraty a velitelem/vrchním strážníkem Městské policie případně jiným pověřeným 

zástupcem Městské policie.  

5. O plnění úkolů bude u Městské policie vedena samostatná evidence. 

6. Příjem z pokut uložených městskou policií je vždy příjmem rozpočtu města Nový Knín. 

7. Služebna bude označena označníkem Městské policie Nový Knín-služebna Mokrovraty. 

8.  Obec Mokrovraty se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému 

strážníkovi Městské policie písemné zmocnění k výkonu pravomocí na území Obce 

Mokrovraty, kterým bude strážník Městské policie prokazovat oprávněnost výkonu 

pravomoci na území Obce Mokrovraty. Jeden stejnopis zmocnění bude poskytnut pro 
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potřeby Městské policie. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u 

sebe. Obdobně se postupuje i u nových strážníků. Město Nový Knín se zavazuje bez 

prodlení informovat obec Mokrovraty o tom, že strážník, kterému bylo vydáno písemné 

zmocnění, již není strážníkem Městské policie, resp. že pozbyl osvědčení podle zákona o 

obecní policii. 

9.  Úkoly Městské policii zadává pro území Obce Mokrovraty starosta obce Mokrovraty, a 

to vždy prostřednictvím velitele/vrchního strážníka Městské policie.  

10. Obec Mokrovraty je oprávněna uveřejnit kontaktní telefonní číslo na službu Městské 

policie. 

11. V případě, že Obec Mokrovraty bude provozovat kamerový systém, bude Městská 

policie oprávněna provádět vyhodnocování přenášených dat a záznamů z tohoto systému 

pro účely plnění úkolů Městské policie. 

12. V případě potřeby plnění časově souběžných úkolů postupuje Městská policie dle 

pořadí nahlášených událostí, pokud velitel/vrchní strážník Městské policie nerozhodne 

jinak z důvodu rozdílné závažnosti řešení. 

13. V případě mimořádných událostí (povodeň, živelná událost apod.), kdy bude na území 

Obce Mokrovraty nebo jiné obce, na jejímž území Městská policie vykonává úkoly podle 

zákona, vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, je strážník 

pověřený plněním některých úkolů při řízení obecní policie (tzv. vrchní strážník) oprávněn 

upravit rozsah směn strážníků Městské policie, o této situaci předem informuje starosty 

smluvních stran. 

14. Ve výjimečných případech může s dostatečným předstihem požádat starosta obce 

Mokrovraty starostu města Nový Knín o případnou změnu rozsahu činnosti Městské 

policie nad závazný rámec rozsahu sjednaný v předchozích odstavcích. 

      

IV.  Úhrada nákladů 

1. Náklady spojené s výkonem úkolů Městské policie dle ustanovení článku III. této 

smlouvy na území obce Mokrovraty nese tato obec, která se je zavazuje hradit ve výši 

určené na základě částek níže sjednaných (odst. 2. a 3.) 

2. Výdaje 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, vybavení strážníků, administrativa 

spojená s výkonem na území obce Mokrovraty 

c) jednorázový výdaj spojený s vybavením a proškolením strážníka, ve výši 55.000 Kč 

bude uhrazen na základě vystavené faktury do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

 

3. Náklady spojené s výkonem úkolů Městské policie podle čl. III. této smlouvy budou 

za účtované období vypočítány na základě hodinové sazby, která vychází z celkových 

výdajů na Městskou policii ve městě Nový Knín. Částka, kterou smluvní strany sjednávají 

jako úhradu nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie, činí 22.880 Kč měsíčně 

a v této částce je obsažen výkon strážníků v rozsahu 88 hodin měsíčně. Při překročení 

základního rozsahu výkonu strážníků bude účtována částka 300 Kč za každou započatou 

hodinu výkonu úkolů každým jedním strážníkem Městské policie. V případě, že se 

celkové prokazatelné náklady na výkon Městské policie přepočítané na 1 strážníka a 1 

hodinu budou od této částky lišit minimálně o 5% bude tato částka maximálně jednou za 

12 měsíců změněna písemným dodatkem k této smlouvě tak, aby odpovídala těmto 

prokazatelným nákladům. 



 

4 

 

4. Město Nový Knín bude náklady na plnění úkolů dle této smlouvy Obci Mokrovraty za 

každý kalendářní měsíc fakturovat vždy do 20. dne měsíce následujícího. Faktura musí 

mít náležitosti účetního dokladu. K faktuře bude připojena příloha, v níž bude uvedeno: 

 

a) časový rozsah plnění úkolů Městské policie včetně počtu strážníků, 

b) vzdálenost ujetá motorovými vozidly, 

       c) celková částka pokut uložených v blokovém řízení přestupků provedených na území 

           Obce Mokrovraty. 

 

5. Obec Mokrovraty se zavazuje, že fakturované náklady zaplatí městu Nový Knín 

příkazem k úhradě na účet města Nový Knín č. 521474359/0800 vždy pod VS 00242861 

ve lhůtě splatnosti do 14 dnů ode dne doručení faktury.  

 

6. Další související náklady, které vzniknou v příčinné souvislosti s plněním úkolů 

Městské policie (např. za umístění zvířete do útulku), se zavazuje hradit Obec Mokrovraty 

městu Nový Knín na základě vyúčtování. 

 

V.  Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva bude uzavřena dnem, kdy nabude 

právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s 

uzavřením této smlouvy. 

2. Tuto smlouvu není po dobu prvních dvou let oprávněno vypovědět ani město Nový Knín, 

ani Obec Mokrovraty. Po uplynutí této doby pak smluvní strany mohou tuto smlouvu 

vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet prvního 

dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

3. V případě závažného porušení povinností plynoucích z této smlouvy jednou smluvní 

stranou může druhá smluvní strana tuto smlouvu písemně vypovědět, a to s výpovědní 

lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi.  

4. Jedno vyhotovení výpovědi (případně jeho ověřenou kopii) je smluvní strana povinna 

doručit taktéž Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

 

VI.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu na úředních deskách bezodkladně poté, co bude 

uzavřena, a to nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva 

zveřejní ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje. 

2. Uzavřená smlouva musí být každému přístupná na úřadu města či obce, která je její 

smluvní stranou. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 

jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Středočeského kraje. 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody všech 

smluvních stran a souhlasu krajského úřadu. 

5. Krajský úřad Středočeského kraje obdrží stejnopis této smlouvy spolu s přílohami, 

které jsou její nedílnou součástí a s žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy. 
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6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

č. 1 rozpis hodin pro plnění úkolů 

č. 2 usnesení Zastupitelstva města Nový Knín č. ……… ze dne …….., 

č. 3 usnesení Zastupitelstva obce Mokrovraty č. …….. ze dne ………. 

č. 4 pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu 

k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislava Ecklová     Petr Chmelík 
starostka Obce Mokrovraty    starosta Města Nový Knín 


