Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi městem Sadská a obcĺ Písková Lhota k zajišťování výkonu činnosti
podle zákona o obecní policii
Na základě usnesení Zastupitelstva města Sadská 20/Xll/2017 ze dne 15.02.2017 a usnesení
Zastupitelstva obce Písková Lhota č. 9/2017 ze dne 04.04.2017 uzavírají níže uvedené smluvní strany
v souladu s ust. ~ 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jakož i
ust. ~ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“)

ČLI
Smluvní strany
Město Sadská
se sídlem Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
Středočeský kraj
zastoupené Milanem Dokoupilem, starostou
iČ: 00239721
a

Obec Písková Lhota
se sídlem Poděbradská 17, 290 01 Písková Lhota
Středočeský kraj
zastoupená Radovanem Staňkem, starostou
IC: 00239615

Čl.2
Smluvní rozsah činnosti městské policie
1) Městská policie Sadská ( dále jen „městská policie“ ) bude vykonávat na území obce Písková
Lhota úkoly zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku, a to odchyt toulavých zvířat a
jejich transport do příslušného zařízení v souladu se zákonem č. 166/1 999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
2) Město Sadská prohlašuje, že k plnění úkolů dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy jsou strážníci
městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vyškoleni a jsou držiteli příslušného
povolení k této činnost.
3) Městská policie provede výjezd k odchytu toulavého zvířete pouze na základě osobního či
telefonického podnětu..
4) Obec Písková Lhota vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému strážníkovi městské
policie písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci
městské policie v rozsahu této smlouvy na území obce. Tato zmocnění je strážník povinen mít při
výkonu pravomoci u sebe. Vzor uvedeného zmocnění je uveden v příloze této smlouvy.
‚

Čl.3
Úhrada nákladů
1) Náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů městské policie na území obce Písková Lhota nese
obec Písková Lhota, která se zavazuje tyto náklady hradit v souladu s následujícími ustanoveními
tohoto článku smlouvy.
2) Úhrada nákladů je sjednána dohodou smluvních stran a sestává se z těchto položek:
Odchyt, manipulace, umístění zvířete
800- Kč
• částka zahrnuje pohonné hmoty, amortizaci vozidla, ochranné pomucky, odchytovou
techniku, odborný odchyt, umístění, vedení evidence strážníkem.
Za případné umístění zvířete v útulku města Sadská AURA činní sazba

200.- Kč/den

•

částka zahrnuje užití kotce, jeho drobné opravy a údržbu, krmení, veterinární dohled, očkovací
průkaz.

3) Město Sadská zašle obci Písková Lhota daňový doklad nejpozději do 15. dne následujícího
měsíce. Přílohu daňového dokladu bude tvořit úřední záznam o provedeném úkonu.

Čl.4
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí. Výpověď může podat kterákoliv ze smluvních
stran s tím, že výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvého dne následujícího měsíce
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech.
Smluvní strana, která obdržela výpověď, zašle jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí
Krajskému úřadu Středočeského kraje.
3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení
souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.
4) Městská policie bude vykonávat činnost dle této smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po
nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu
s veřejnoprávní smlouvou.

Či. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
2)
3)
4)
5)
6)

deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu Středočeského kraje
ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci
o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.
Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Sadská, usnesení zastupitelstva obce
Písková Lhota a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
Tuto veřejnoprávní smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou dohodou smluvních stran.
K uzavření takové dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Případné škody vzniklé městskou policií při výkonu činnosti, který je předmětem této smlouvy,
hradí město Sadská.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Sadská,
jeden stejnopis obdrží obec Písková Lhota a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Středočeského
kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Sadské dne 19.04.2017

I
Milan Dokoupil
starosta m~ta~Sadská

V Pískové Lhotě dne 19.04.2017
~~ískov~LhOta /
Poct~braWtá 17, ~ 01

.1

Radovan Staněk
starosta obce Písková Lhota

Rozho~j~t~J~rajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne
2017

