Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi městem Štěpánov a obcí Náklo o výkonu působnosti na úseku obecní
policie ze dne 5. 7. 2017
1.

Smluvní strany
1.1. název

IČO
se sídlem
zastoupené

Město Štěpánov

00299511
Horní 447/7, 783 13 Štěpánov
Mgr. Jiřím Šindlerem, starostou

(dále jen jako město Štěpánov)
a
1.2. název

IČO
se sídlem
zastoupená

Obec Náklo

00299251
Náklo č. 14, 783 32 Náklo
Markem Ošťádalem, starostou

(dále jen jako obec Náklo)

(dále společně označováni též jako smluvní strany)
smluvní strany se níže uvedeného roku, měsíce a dne dohodly na následujícím znění Dodatku
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Štěpánov a obcí Náklo o výkonu
působnosti na úseku obecní policie ze dne 5. 7. 2017 (dále jen dodatek):
2.

2.1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem veřejnoprávní smlouvy mezi nimi
uzavřené dne 5. 7. 2017 je výkon působnosti Obecní policie Štěpánov na území obce
Náklo podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen veřejnoprávní smlouva).

3.

3.1.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu úkolů Městské policie Štěpánov na území
obce Náklo a práv a povinností s tímto vztahem souvisejících.

3.2.

Původní text ČI. I Určení rozsahu úkolů obecní policie se v plném rozsahu ruší a nahrazuje
se následujícím zněním:
1.

Podle ustanovení § 3a zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů a podle ustanovení § 159 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
ve znění pozdějších předpisů, bude Městská policie Štěpánov vykonávat na území
obce Náklo dle ustanovení § 2 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění
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pozdějších předpisů, úkoly dle zákona o obecní policii a dle zvláštního zákona, a to v
rozsahu:
•
Dopravní dohled v rozsahu 75 hodin za rok na silnicích v katastru obce Náklo
(kontrola cyklistů, chodců, měření radarem) vždy nejméně dvoučlenná při
měření radarem trojčlenná hlídka strážníků.
•
Zajištění a odchyt volně pobíhajících psů certifikovanými specialisty.
•
Zajištění odvozu odchyceného zvířete do příslušného útulku (městská policie
má zřízen záchytný útulek pro zajištěná zvířata).
•
Hlídková činnost, včetně noční hlídkové činnosti v obci v rozsahu 20 hodin v
kalendářním měsíci v rámci plánu služeb městské policie (hlídková činnost
služebním vozem, fyzická hlídková činnost, kontrola pohostinství, obchodů,
monitoring okolí dětských hřišť zaměřeno na vandalismus a dalších zařízení).
•
Preventivní činnost městské policie Štěpánov v rozsahu třech akcí za rok
(přednášky pro MŠ, ZŠ, seniory a podobně).
•
Spolupráce - Městská policie jako mentor při výkonu práce APK (asistenta
prevence kriminality).
•
Dohled při veřejných akcích pořádaných obcí v rozsahu 4 ročně.
•
Poradenská a konzultační činnost městské policie.
•
Dohled a provoz kamerového systému, zpracování a předání záznamů PČR dle
platné směrnice.
Městská policie Štěpánov bude výše uvedené úkoly vykonávat ode dne právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje a udělení souhlasu s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.

2.

3.3. Původní text ČI. II Úhrada nákladů se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím
zněním:
1.

2.

3.

4.
5.

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytuje obec Náklo ze svého
rozpočtu městu Štěpánov na její účet paušální příspěvek ve výši 12.500 Kč včetně DPH
(slovy: dvanácttisícpětset korun českých měsíčně), který je splatný do 30. dne
příslušného kalendářního měsíce.
V případě, že veřejnoprávní smlouva bude platná po dobu kratší než jeden kalendářní
rok, dohodnutý příspěvek se poskytne v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců platnosti této veřejnoprávní smlouvy.
Za plnění úkolů nad rámec úkonů uvedených v čl. I. odst. 1 náleží městu Štěpánov
příspěvek ve výši 300 Kč včetně DPH, za hodinu služby strážníka. V případě výkonu
služby ve dnech pracovního volna se hodinová sazba navyšuje dle zákonných norem.
Splatnost příspěvku je do 30 dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v
němž došlo k plnění úkolů nad rámec úkonů uvedených v čl. I, odst. 1.
Dohodnutý příspěvek může být na základě odůvodněné žádosti obce Náklo a po jejím
schválení městem Štěpánov snížen.
Za výkon úkolů určených v čl. I. náleží městu Štěpánov úhrada za zapůjčení radaru a
výnos pokut vybraných v blokovém řízení strážníky městské policie na území obce.
Výnos pokut je příjmem města Štěpánov a je spolu s úhradou za zapůjčení radaru
považován za úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy.
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3.4.

Původní text odst. 2 ČI. Ill Doba trvání smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím
zněním:
2.

Smlouvu lze vypovědět písemnou formou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná
běžet prvním dnem následujícího po obdržení písemné výpovědi. Smlouva může být
také vypovězena uzavřením nové smlouvy nebo dodatkem se souhlasem a
rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje.

4. Závěrečná ustanovení

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy ze dne 5. 7. 2017 se nemění a zůstávají
v platnosti.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek na úředních deskách bezodkladně poté, co bude
uzavřena, a to nejméně po dobu 15 dnů.
Tento dodatek nabývá platnosti dne, kdy nabude právní rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po
jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Olomouckého kraje.
Tato změna veřejnoprávní smlouvy byla schválena usnesením Zastupitelstvem města
Štěpánov ze dne 10.02.2022, č. 22Z/8b/22.
Tato změna veřejnoprávní smlouvy byla schválena usnesením Zastupitelstvem obce
Náklo ze dne 10.03.2022, č. 3/21/3/2022.
Strany tohoto dodatku, po jeho přečtení, prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto
dodatku, a že s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Podpisy smluvní stran

Ve Štěpánově dne 30.03.2022

V Nákle dne

Obec Náklo

Náklo 14. 783 32 Náklo

|C: 00299251
DIČ: CZ00299251
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