
 

 

   

Veřejnoprávní smlouva 
 

uzavřená podle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění  pozdějších předpisů, zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Článek I 

Smluvní strany 

Město Dobřichovice  

sídlo: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice 

IČO: 00241181 

zastoupené: Ing. Peterem Hamplem, starostou 

bank. spojení: 388 029 319/0800 

tel.: +420 257 712 182 

e-mail: info@dobrichovice.cz 

 

a 

 

Město Řevnice 

sídlo: nám.Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČO: 00241636 

zastoupené: Ing. Tomášem Smrčkou 

bank. spojení:  388051399/0800  

tel : +420 313 104 215  

e-mail : starosta@revnice.cz 

 

Článek II 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při 

výkonu níže sjednaných činností obecní policie na území jiného města, která obecní policii nezřídila. 

2. Město Řevnice jako zřizovatel Městské policie Řevnice (dále jen „městská policie“) se zavazuje zajistit 

výkon činností městské policie na území města  Dobřichovice, který nemá obecní policii zřízenou. 

 
Článek III 

Smluvní rozsah činností a úkolů městské policie 

1. Městská policie bude na katastrálním území města Dobřichovice vykonávat  všechny úkoly v rozsahu a 

způsobem stanoveným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obecní policii“) nebo jiného zvláštního zákona. 

2. Základní časový rozsah plnění úkolů městské policie na území města Dobřichovice bude stanoven na 100 

hodin týdně (5200 hodin ročně) s vybaveným služebním vozidlem v nepravidelný den a dobu. Do směny se 

započítává i doba potřebná na přípravu strážníků, dopravu a administrativní činnost, včetně projednání 

přestupků na služebně, evidence přestupků, protokoly apod.. Směny budou vykonávány v době, ve dnech a 

počtem strážníků dle dohody mezi starostou města Dobřichovice a velitelem Městské policie  Řevnice 

3. Rozsah služeb – komplexní zajištění veřejného pořádku hlídkovou činností se zvláštním zřetelem na 

průběžné zajišťování dodržování veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností, dohled nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu, měření rychlosti na vybraných úsecích komunikací, hlídková 

činnost na přechodu pro chodce, kontrola správného parkování,asistence při větších akcích pořádaných 

městem, kontrola problematických míst, kde dochází k narušování  veřejného pořádku, zejména v nočních 

hodinách (park, prostranství za kostelem)  stahování záznamů z bezpečnostních kamer, zajištění odchytu 

ztracených psů a jejich zabezpečení do doby předání majiteli nebo útulku (město Dobřichovice  má  vlastní 

kotec), zajišťování povinností plynoucích z obecně závazných předpisů obce, zajišťování úkolů plynoucích 

ze zvláštních předpisů,  specifické úkoly zadané starostkou města. 
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4. Dobu provádění činnosti uvedených v čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy je možné osobně nebo telefonicky 

předem domluvit s velitelem městské policie, starostou, případně místostarostou města Dobřichovice, jinak 

budou činnosti prováděny dle možnosti městské policie v uvedeném rozsahu. 

5. Po dohodě starosty nebo místostarosty města Dobřichovice s velitelem městské policie je možné základní 

časový rozsah činnosti městské policie upravit nad rámec v čl. III odst. 2 této smlouvy. Městská policie si 

vyhrazuje právo odmítnutí výkonu úkolů nad rámec základního časového rozsahu, pokud by velitel městské 

policie vyhodnotil, že plnění úkolů nad rámec základního časového rozsahu není v možnostech městské 

policie, plnění úkolů by zasahovalo do opatření v rámci dohledu na veřejný pořádek ve městě Dobřichovice 

nebo do opatření Policie ČR. 

6. V mimořádných situacích jako např. z důvodů karantény, onemocnění (např. covid19) apod. strážníků může 

dojít v daném měsíci k ponížení rozsahu služby. Tato skutečnost bude vždy městu Dobřichovice sdělena 

písemně. 

7. Město Řevnice prohlašuje, že k plnění činnosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy jsou strážníci 

městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vybaveni a vyškoleni. 

8. Město Dobřichovice se zavazuje vydat každému strážníkovi Městské policie Řevnice písemné pověření ve 

smyslu zákona o obecní policii za účelem prokazování oprávněnosti výkonu pravomoci na území města  

Dobřichovice. 

9. Velitel městské policie předá 1x ročně starostovi města Dobřichovice písemnou zprávu o činnosti městské 

policie prováděné v rozsahu této smlouvy na území města Dobřichovice. 

10.Velitel městské policie předá 1x měsíčně starostovi města Dobřichovice výkaz činnosti MP Řevnice za 

uplynulý měsíc, obsahující přehled odsloužených hodin na katastru města Dobřichovice s rozlišením 

jednotlivých činností a svodku událostí řešených na území města Dobřichovice za uplynulý měsíc. 

 

Článek IV 

Úhrada nákladů 

1. Úhrada nákladů na výkon MP v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy bude prováděna na účet Města 

Řevnice uvedený v záhlaví smlouvy na základě fakturace ve čtyřech fakturačních obdobích a to: 

fakturační období za činnost provedenou od 1.1. do 31.3. - 611.000,- Kč 

fakturační období za činnost provedenou od 1.4. do 30.6. - 611.000,- Kč 

fakturační období za činnost provedenou od 1.7. do 30.9. - 611.000,- Kč 

fakturační období za činnost provedenou od 1.10. do 31.12. - 611.000,- Kč 

kdy Město Řevnice  vystaví fakturu za výše uvedené období vždy do 15.dne následujícího měsíce se 

splatností do 30. dne měsíce, ve kterém byla faktura vystavena. 

2. Do doby, než bude zajištěn potřebný počet strážníků, bude výkon MP fakturování v rozsahu dle skutečně 
odsloužených hodin.  Dle zadávacích podmínek může být cena meziročně navýšena o inflaci (tj. meziroční 
nárůst indexu spotřebitelských cen) vyhlášenou každoročně ČSÚ nebo nárůst mzdových nákladů, 
maximálně do výše nárůstu mzdového tarifů, podle toho, která podmínka nastane dříve. Možné navýšení 
ceny za činnost MP z důvodu nárůstu mzdových tarifů strážníků bude vždy řešeno Dodatkem k této 
smlouvě. 

3. Pokuty uložené příkazem na místě jsou příjmem do rozpočtu Města Řevnice. 

 
Článek V 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran 

nebo písemnou výpovědí kterékoli z nich. Výpovědní lhůta činí devět měsíců a počíná běžet prvního dne 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí 

bezodkladně strana podávající výpověď Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dle zadávacích podmínek je 

možné smlouvu nejdříve ukončit ze strany města Dobřichovice k 31.12.2023. Město Dobřichovice má dále 

opční právo na jeden rok nad tuto lhůtu, toto opční právo je město Dobřichovice oprávněna uplatnit 

nejpozději do 31.3.2023. Město Řevnice je v případě uplatnění opčního práva ze strany města Dobřichovice  

oprávněno smlouvu ukončit k 31.12.2024.  

2.  Městská policie začne vykonávat činnosti uvedené v článku III odst. 1 a 2 této smlouvy prvního dne měsíce 



 

 

   

následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s 

uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. Dle zadávacích podmínek se předpokládá postupný náběh služby dle 

náboru strážníků, plný výkon služby započne nejpozději k 1.6.2021. 

Článek VI 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 

obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení oběma smluvními 

stranami a souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, byla vedena v evidenci smluv 

vedené Městem Dobřichovice a Městem Řevnice, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení obdrží Město Řevnice, Město 

Dobřichovice a Krajský úřad Středočeského kraje společně se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy. 

5. Souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy vyslovilo Zastupitelstvo města ......dne ……. 

usnesením č. ....../... a Zastupitelstvo města ...... dne ……….  usnesením č. ....../.... 
6. Součástí této smlouvy jsou přílohy, které obsahují: 

a) Usnesení Zastupitelstva města Řevnice a usnesení Zastupitelstva města Dobřichovice o souhlasu s 

uzavřením této smlouvy; 

b) Vzor písemného pověření pro prokázání oprávnění výkonu pravomoci městské policie na území Města 

Dobřichovice. 

 
V ...... dne         V ......dne    
  
 
Město Dobřichovice       Město Řevnice   
 

 


