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Na základě usnesení zastupitelstva města košťany, ze dne 11.dubna2072 Č.58/2072 a usnesení Zastupitelstva obce Jeníkov č, 15 bod X. zedne 2S.dubna 2072, uz.avírají v souladu s ust. §3 zák. 553/1991 Sb., oobecní Policii, v Platném znění, níže uvedeňé smluvní 
'-t.uny 

tutoveřejnoprávní smlouvu

,*ffin,
1. Město Košťany

Z.astoupené starostou Františkem Voháňkou
ICO: 00266400
Adresa Městského úřadu: Košťany, Teplická 2g7, PSČ 417 23
Ústecký
příslušné do územního samosprávního celku Ústeckého kraje(dále jen ,,Město Košťany'.)

2. Obec Jeníkov
Zgstoupená starostou Líborem Grohem
ICO:00266361
Adresa obecnífio úřadu: oldřichov 52, 417 24 oldřichov, Krajpříslušné do územního samosprávního celku Ústeckého Ř.a;á"(dále jen ,.Obec Jeníkov'')

, Kraj

Ústecký

Smluvní rozsah činnostfj"J-Ťůz mc=t.ké policie Koštany
1, Město KoŠťanY. z.ajistí pro Obec Jeníkov k vykonávání práva městskéPolicie 2 stráŽníkY, kteří budou na zavolá ní ,u stány-ueouni obce (starosta, místostarosta, členové zastupitelstva ,u .;*Ě;tnunii -órj

Jeníkov ) v Pracovní době dle rozpisu služeb Nď x"Ir..v. Strážnícibudou Po dobu výkonu pracovní doby označeni nápisemJtŮ*; Městskápolicíe - Košťany
2, Podle zák. Č. 553/1991, o obecní polícii, v.platném znění, bude Městskápolicie košťany vykonávat pro obec j"nit ou úkolv u ioiianu tohotozákona a V rozsahu zvláŠtních zákonŮ, up.avujícícň áp.a"nJ.í strážníkůMěstské policie, zejména :



a

o

Dohled nad dodržováním občanského soužití
Rešení_dopravy v. c5léry komplexu p.oniO-Ů, spadajících dooprávnění strážníků, včetně odtahů ( nur.nr6u7a--li si obecodtahovou službu)
odhalování přestupků, ukládání pokut v blokovém řízení,
zpracování oznámení
Řešení záborŮ veřejného prostranství
kontrola živnostenských provozoven a jiných objektů
Upozornění na stav nezákonnosti
Asistence pracovníkům obecního úřadu ( podle předem
dohodnutého obsahu )
Přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
Kontrola respektování pravidel, upravených otecně
závaznými vyhláškami obce
Rešení problémŮ mládeže, alkoholu, drog a kouření
Spolupráce s Mateřskou Školou
chov psů v celém .spektru povinností, včetně odchytu amožnosti umísťování nalezených zvířát r "u*l""íkov máuzavřenou smlouvu s psím útulkem DAR Světec * EvaKarvánková )
Prevence předcházení nezákonnosti apod,
Donáška výzev, pokut a jiných doručovacích listin
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3. výkon hiídkové činností bude Mp zabezpečovat v nepravidelnémhlídkovánÍ, Hlídková Činnost bude reagovat na aktuální potřeby obceJeníkov a bude zajiŠťována pěšími a'motorizovanými hlídkami. Nadrámec hlídkové služby budou strážnící Mp zajíždět k operativnímvýjezdŮm na oznámení obČanŮ, r<teré ,pua"li do pravomoci strážníkůMP,

4.výnos z pokut, uložených strážníky Mp za přestupky v blokovémřízení v katastru obce :enikov - k. ú.: :eníkov u Duchcova, oldřichovu Duchcova a HajniŠtě u Duchcova (netýká se pokut z měření rychlosti)nezaplacené na místě, bude obec Jenlkov vymáhat a iuce příjmemObce ]eníkov v plné výši.
výnos z pokut za dopravní kontrolní činnost Mp košťany (měřenírychlosti) bude v katastru obec. ]eníkov ( k, ú.: ]eníkov-u''tru.n.ouu,oldřichov u Dlchcova a Hajníště u ouchcova 1 dělen v poměru t5oropro obec Jeníkov ..a B:% pro Město Košťany a to při zaplaceníjednorázového ročního příspěvku na měřící piĚtroj ve výši 15.000,- Kč/rok ve prospěch Města Košťany. o

S.starosta obce ]eníkov vydá strážníkům Mp košťany zmocnění k výkonupravomocí na katastrálním území Obce ]eníkov k. ú.: ]eníkov uDuchcova, oldřichov u Duchcova a Hajniště u Duchcova.



Clánek 3
ún.áailTřTaot

1. K úhradě nákladŮ, spojených s výkonem úkolŮ MP Košťany v Obci
Jeníkov, poskytne Obec Jeníkov ze svého rozpoČtu Městu KoŠťany na
účet u České spořitelny a.s. Teplice, č. účtu 19-1060439319/0800
v roce 2a12 částku, která bude hradit hodinové náklady 380,-
Kčlhod/strážník MP a to dle počtu objednaných akcí Obcí ]eníkov.

2. Úhrada nákladŮ spojených s výkonem MP v jednotlivých měsících bude
podléhat vyúčtování tak, aby odpovídalo objektivně odslouŽeným
hodinám,

3. Finanční plnění Obce ]eníkov bude realizováno na základě předloŽené a
odsouhlasené faktury do 10, dne každého měsíce.

Doba trvání smlouvv

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,
2,Ukončit platnost této smlouvy lze jen písemnou dohodou uzavřenou

smluvními stranami se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje,
nebo písen,lnou výpovědí s výpovědní lhŮtou 3 měsíce.

3, sm!u,rní strany se zavazují o ukončení smlouvy informovat bez
zbytečného odkladu Krajský úřad Ústeckého kraje,

Platnost smlouvv a zahájení plnění úkolů Městské policie
Košťa ny

Platnost smlouvy podléhá schválení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Po
nabytí platnosti smlouvy zahájí Městská policie Košťany plnění úkolŮ pro
Obec ]eníkov od 01. června 2012.

Společná ustanovení

1.0bě smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po
jejím uzavření na úředních deskách svých územněsprávních obvodŮ na
dobu nejméně 15 dnŮ.

2.Po celou dobu platnosti této smlouvy bude smlouva k nahlédnutí
občanům obou smluvních stran na sekretariátu obce Jeníkov a
Městského úřadu Košťany,

3,Tato smlouva se vyhotovuje v pěti ste;nop,isech, přiČemž po jednom
stejnopisu obdrží Krajský úřad v Ustí nad Labem a po dvou tlěsto
Košťany a Obec ]eníkov"

článek 5.

Clánek 6.



4. přílohu k této slouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města KoŠťany,
usnesení Zastupitelstva obce Jeníkov o schválení této smlouvy a
pravomoc rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí nad Labem o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.

v košťanech dne * *.l*J.,.i*...
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Kraj§ký úrad Usteckého kraje

Velká Hradební3118/48,400 02 Ustí nad Labem
Odbor správních činnostía krajský živnostenský úřad

Datum:
JlD:
číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

Tel , +420 475 657 111
Fax +420 475 20a 245

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje příslušný podle ustanovení § 3a, odstavec 2 zákona Č.

553/1991 Sb,, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisŮ a ustanovení § 67 odstavec 1

písmeno g) zákona ó. 129l2O00 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem KoŠt'any a obcí
Jeníkov k zajištění úkolů Městské policie Košt'any pro obec Jeníkov.

oDůvoDrtĚrqí

Vzhledem k tomu, že bylo účastníkům řízení v plném rozsahu vyhověno, rozhodnutí se podle

ust § 68 odst. 4 záKona č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ,

neodůvodňuje.

!,, t Ej
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15.5.2012
65771l2012lKUvK
1357/SČaKŽÚtzOlz
Blanka Švecová
svecova,b@kr-ustecky.cz

PoUGENl

proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnŮ_ od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu
vnitra čR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru správních činností
a krajskéhoživnostenského úřadu, Velká Hradební 3118/48,400 02 Ustí nad Labem.

!:j ,l,j l!I ii
i f.-**l

lng, Jaroslav Švec f " i

ve-doucí oddělení sRrávni74inností

Obdrží:
Město Košťany
obec Jeníkov

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky,cz

lČ: 70892156
DlČ: CZ7OB92156
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