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Na základě usnesení Zastupitelstva města Košt'any ze dne 2o.března 2a13 Č.

3gl2113 a usnesení Zastupitelstva obce Lahošť č,611812013 ze dne 13, března 2a13
uzavíralí vsouladu sust. §3 zák.55311991 Sb., o obecní policii, vplatném zněnÍ,

níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek t
Smluvní strany

,t. Město Košťany
Zastoupené starostou Tomášem Svádou
tČo: oozo6400
Adresa městského úřadu: Košťany, Teplická 297, PSČ 417 23, kraj
Ústecký
Příslušné do územního samosprávního celku Usteckého kraje

idále jen ,,Město Košťany")

2, Obec Lahošť
Zastoupená starostou lng, Milanem Fáberou
lčo: ooz06426
Adresa obecního úřadu: Šverrnova 22,417 25.Lahošť
Příslušné do územního samosprávního celku Usteckého kraje
(dále jen ,,Obec Lahošť")

Clánek 2
Smluvní rozsah činnosti a úkolŮ Městské policie Koštany

Měsio Košťany zajistí pro Obec Lahošť k vykonávání práva městské policie 2

strážníky, kteří budou k dispoztci na zavolání ze strany vedení obce (starosta,
místostárosta, členové zastupitelstva a zaměstnanci OÚ Lahošť) v pracovní době
dle rozpisu služeb MP Košťany, Strážníci budou po dobu výkonu pracovní doby
označeni nápisem/logem Městská policie - Košťany-
podle zák. ó,55311991, o obecní policii, vplatném znéní, bude Městská policie
Košťany vykonávat pro Obec Lahošť úkoly v rozsahu tohoto zákona a v rozsahu
zvláštních zákonů upravujících oprávnění strážníkŮ městské policie, zejména:

., dohled nad dodžováním občanského soužití,

. řešení dopravy v celém komplexu problémů spadajících do oprávnění
strážníků včetně odtahů (nasmlouvá-li si obec odtahovou sluŽbu),

. odhalování přestupků, ukládání pokut v blokovém ťízení, zpracování
oznámení,

1.

2.



3.

4.

. řešení záborů veřejného prostranství,

. kontrolu živnostenských provozoven a jiných objektů,

. upozorňování na stav nezákonnosti,
o asistenci pracovníkům obecního úřadu (podle předem dohodnutého

obsahu),
o přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
. kontrolu respektování pravidel upravených obecně závaznými

vyhláškami obce,
o řešení problémů mládeže, alkoholu, drog a kouření,
. spolupráci s mateřskou školou,
. kontrolu chovu psů v celém spektru povinností včetně odchytu a

možnosti um íst'ován í nalezený ch zvíř at,
o pf€v€l1ci předcházení nezákonnosti apod.,
. donášku výzev, pokut a jiných doručovacích listin.

Výkon hlídkové činnosti bude MP zabezpečovat v nepravidelnérn hlídkování.
Hlídková činnost bude reagovat na aktuální potřeby Obce Lahošť a bude
zajišťována pěšími a motorizovanými hlídkami. Nad rámec hlídkové služby budou
strážníci MP zajíždět k operativním r4ýjezdŮm na oznámení občanŮ, která spadají
do pravomoci strážníků MP.
Výnos z pokut uložených strážníky MP za přestupky v blokovérn řízení v katastru
Obce Lahošť {netýká se pokut z měření rychlosti) nezaplacených na místě bude
Obec Lahošť vymáhat a bude příjmem Obce Lahošť v plné výši. Výnos z pokut za
dopravní kontrolní činnost MP Košťany (např. měření rychlosti) v katastru obce
Lahošť bude dělen v poměru 2Ook pro Obec Lahošt' B0% pro Město Košťany, a to
při zaplacení jednorázového ročního příspěvku na měřicí přístroj ve výši 15.000,-
Kč/ rok ve prospěch Města Košt'any.

5. Starosta Obce Lahošť vydá strážníkŮm MP Košťany zmocnění k výkonu
pravomocí na katastrálním území Obce Lahošt'.

l,

Článek 3
úhrada nákladů

K úhradě nákladů spojených s výkonem úkolŮ MP Košt'any v obci Lahošt'
poskytne Obec Lahošt' ze svého rozpočtu l\4ěstu Košťany na účet u České
spořitelny a.s. Teplice, č. účtu 19-106043931910800 částku, která bude hradit
hodinové náklady 550,- Kč/hod/strážník MP, a to dle počtu akcí objednaných Obcí
Lahošť.
Úhrada nákladů spojených s výkonem MP v jednotlivých měsících bude podléhat
vyúčtování tak, aby odpovídalo objektivně odslouženým hodinám.
Finanční plnění Obce Lahošť bude realizováno na základě předložené a
odsouhlasené faktury do 10. dne každého měsíce a zaplacené do 14ti dnů.

2.
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Článek 4

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2014, pokud nebude do
této doby řádně vypovězena alespoň jednou ze stran, automaticky bude smlouva
prodloužena na dobu neurčitou.
Ukončit platnost této srnlouvy lze jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními
stranami se souhlasem Krajského úřadu Usteckého kraje, nebo písemnou
výpovědí s uýpovědní lhůtou 2 měsíce,
Smluvní strany se zavazují o ukončení smlouvy informovat bez zbyteČného
odkladu Krajský úřad Ústeckého kraje,

Čtánek s
Platnost smlouvy a zahájení plnění úkolŮ Městskou policií Košt'any

platnost smlouvy podléhá schválení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Po nabytí
platnosti smlouvy zahé4í Městská policie Košťany plnění úkolŮ pro Obec Lahošť od
01. června 2a13.

Článek 6
Společná ustanovení

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

2. ?o celou dobu platnosti této smlouvy bude smlouva k nahlédnutí obČanŮm obou
smluvních stran na sekretariátu Obce Lahošť a Městského úřadu KoŠťany.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přiČemŽ po jednom stejnopisu
obdží Krajský úřad v Ústí nad Labem a po dvou Město Košťany a Obec LahoŠť.

4. přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města KoŠťany, usnesení
Zastupitelstva obce Lahošť o schválení této srnlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu v Ústí nad Labem o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

v košťanech dne
2 5, 03, ?01]

lng. Milan Fábera

1,
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Výpis z usnes eni Zastupitelstva města Košt any
zASTupITELSTvo naĚsra rošŤexy

UsNESENí zg zesuoÁNí zASTUpITELsTvA uĚsra
ZE DNE 2a.u.2013

Usnesení č. 39/2013
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Lahošť
Městské policie dle přílohy a pověřuje starostu podpisem

na provozováni
smlouvy
9 pro
2 proti
1 se zdržel
1 nepřítomen

Jaroslav Trsek
místostaro



ýtah ze zápisu a

Lahošť konaného
usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne ].3.3.20L3

5. Městská policie - smlouva s městem Košťany

Usnesením č. 7Ol77l2O73 byla schvá]ena spolupráce s Městskou policií Košťany při
zajišťování pořádku a dopravy v obci a starostovi uloženo připravit návrh smlouvy ve
spolupráci s městem Košťany. Zastupitelé obdrželi zpracovaný návrh veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Lahošť a městem Košťany zpracovaný v souladu s ust. § 3 zákona č. 553/1991 Sb. o
obecní policii.

Návrh usnesení č. 6ll8l20t3

ZO schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Košt'any a obcí Lahošť
o obecní policii a pověřuje starostu k podpisu smloulry.

Hlasování: 6 pro, 0 proti,0 zdržel

Navržené usnesení bvlo schváleno

V Lahošti 19.3.2013

lng. Milan Fábera

starosta obce Lahošť



Krajský úrad Usteckého kraje

Velká Hradební 3118148,400 02 Ustí nad Labem
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

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

1g1., +420 475 657 111
Fax +42Q 475 200 245

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 č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Košt'any a obcí
Lahošt'k zajištění úkolů Městské policie Košt'any pro obec Lahošt'.

oDůvoDruĚruí

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.

PoUcENl

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů. od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu
vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Usteckého kraje, odboru správních činností
a krajského živnostenského úřadu, Velká Hradební 3118148,400 02 Ustí nad Labem.

lng. Jaroslav Švec
vedoucí oddělen í správních.

Obdrží:
Město Košt'any
Obec Lahošt'
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Rozlrorlnuií a i. jj%klt' ,r!L
zedne ,*' 1_t_L/š*:*9.4.2013

46885/2013/KUUK
7v6tsčaKžú12013
Blanka Švecová
svecova. b@kr-ustecky. cz

Url: wwv.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

lČ:70892156
DlČ| cz7o\92156
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Fodpis pověřenó osoby

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s
č. ú. 882733379/0800


