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Veřejnoprávní smlouva 
oo  vvýýkkoonnuu  úúkkoollůů  mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee  

uzavřená mezi Městem Semily a Obcí Benešov u Semil 
 

Smluvní strany 

1. Město Semily  
zastoupené: starostou města panem Mgr. Janem Farským 
adresa městského úřadu: Semily, Husova 82, 513 13 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
   číslo účtu: 19-1263108309/0800 
obec s rozšířenou působností 
IČ: 00276111 

a 

2. Obec Benešov u Semil 
zastoupená: starostou obce panem Daliborem Lampou 
adresa obecního úřadu: Benešov u Semil čp. 125, 512 06 Benešov u Semil  
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Semily 
IČ: 00275590 
dále také jen „obec“ 

  
uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva obce  Benešov u Semil č. 9/2009 ze dne 19. 
2. 2009 a usnesení Rady města Semily č.5.121/09 RM ze dne 4. 3. 2009 a v souladu 
s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ustanovením § 63c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

veřejnoprávní smlouvu (dále též jen „smlouva“). 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Město Semily na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obecní policii”) zřídilo jako svůj orgán Městskou policii 
Semily (dále jen „městská policie”). 

2. Obec Benešov u Semil nezřídila obecní policii. 

 

II.  Předmět smlouvy 

1. Městská policie Semily bude na základě této veřejnoprávní smlouvy v souladu 
s ustanovením § 3a odst. 1 zákona o obecní policii vykonávat úkoly při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku a plnit další úkoly podle zákona o obecní policii 
nebo zvláštního zákona, v rozsahu vymezeném touto smlouvou, na území obce 
Benešov u Semil. 

 
III. Rozsah vykonávaných úkolů a den zahájení výkonu úkolů 

1. Městská policie bude na území obce Benešov u Semil vykonávat všechny úkoly 
stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony a obecně závaznými 
právními předpisy obce, a to formou nepravidelných denních a nočních směn. Rozpis 
směn určí velitel městské policie po dohodě se starostou obce.  

2. Starosta obce je oprávněn rozhodnout, že v době, kdy městská policie v Benešově u 
Semil úkoly městské policie nezajišťuje, je nutno provést požadovaný zákrok 
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a městská policie dle možností (jsou-li strážníci ve službě nebo neplní-li jiné 
neodkladné úkoly) tento zákrok provede. 

3. Úkoly dle předchozího odstavce této smlouvy bude městská policie vykonávat 
počínaje prvním dnem měsíce následujícího poté, kdy bude veřejnoprávní smlouva 
uzavřena (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů). 

4. Příjem z pokut uložených městskou policií je vždy příjmem rozpočtu Města Semily. 

5. Obec Benešov u Semil vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému 
strážníkovi městské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu 
pravomoci na jejím území. Jeden stejnopis zmocnění bude poskytnut pro potřeby 
městské policie. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. 
Obdobně se postupuje i u nových strážníků. 

Město Semily se zavazuje bez prodlení informovat obec Benešov u Semil o tom, že 
strážník, kterému bylo vydáno písemné zmocnění, již není strážníkem městské 
policie, resp. pozbyl osvědčení podle zákona o obecní policii. 

6. V případě mimořádných událostí (povodeň, živelná událost apod.), kdy bude na území 
města Semily nebo jiné obce, na jejímž území městská policie vykonává úkoly podle 
zákona, vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, je strážník 
pověřený plněním některých úkolů při řízení obecní policie (tzv. vrchní strážník) 
oprávněn upravit rozsah směn strážníků městské policie, o této situaci předem 
informuje starostu obce. 

7. V případě odchytu zvířete je obec povinna zajistit následné umístění a péči o zvíře. 
Městská policie může na základě příkazu starosty obce umístit zvíře do útulku. Po 
přechodnou dobu (zpravidla do 7 dnů), může být zvíře umístěno v zařízení městské 
policie, není-li naplněna kapacita zařízení nebo nevylučují-li to vlastnosti zvířete. 
Změní-li se podmínky tak, že není možné zvíře dále držet v zařízení městské policie, 
bude zvíře bez dalšího odkladu umístěno do útulku. 

 
IV. Úhrada nákladů 

1. Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie dle ustanovení článku III. odst. 1 
a 2 této smlouvy na území obce Benešov u Semil nese tato obec, která se je zavazuje 
hradit ve výši určené na základě částek níže sjednaných (odstavce 3). 

2. Výdaje spojené s plněním úkolů městské policie tvoří zejména: 
a) mzdové náklady, náklady na zdravotní a sociální pojištění, 
b) náklady na pohonné hmoty a opotřebení vozidla, 
c) výstroj a výzbroj strážníků městské policie, 
d) výcvik, školení a zkouška odborné způsobilosti strážníků.  

3. Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie budou za účtované období 
vypočítány na základě hodinové sazby, která vychází z celkových výdajů na Městskou 
polici ve městě Semily. Částka, kterou smluvní strany sjednávají jako úhradu nákladů 
spojených s výkonem úkolů městské policie, činí 200,- Kč bez DPH za první započatou 
hodinu výkonu úkolů každým strážníkem městské policie (počítá se od času výjezdu) 
a za každou další započatou ½ hodinu 100,- Kč bez DPH (počítá se do času návratu 
do katastru obce Semily). 

4. Město Semily bude náklady na plnění úkolů dle této smlouvy obci Benešov u Semil 
fakturovat vždy do 20. dne každého čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Faktura 
musí mít náležitosti účetního dokladu. K faktuře bude připojena příloha, v níž musí 
být uveden: 
a) počet směn strážníků pro plnění úkolů dle této smlouvy, 
b) dny, v nichž byly úkoly plněny , 
c) vzdálenost ujetá motorovými vozidly, 
d) případné další údaje nezbytné ke kontrole věcné správnosti faktury. 
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5. Obec Benešov u Semil se zavazuje, že fakturované náklady zaplatí příkazem k úhradě 
na účet města Semily uvedený v záhlaví této smlouvy, a to příkazem k úhradě a ve 
lhůtě splatnosti do 14 dnů ode dne doručení faktury. V případě prodlení s úhradou 
nákladů je obec Benešov u Semil povinna zaplatit městu Semily úrok z prodlení ve 
výši dle obecně závazných právních předpisů. 

6. Další související náklady, které vzniknou v příčinné souvislosti s plněním úkolů 
městské policie (např. za umístění zvířete do útulku), se zavazuje hradit obec 
Benešov u Semil. V případě umístění zvířete do útulku bude fakturováno dle spotřeby 
hodin (vč. přepravy) a přefakturována částka požadovaná útulkem pro zvířata. 
V případě umístění zvířete v zařízení městské policie se zavazuje obec hradit náklady 
ve výši 60,- Kč za každý započatý den.  

 
V. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 31. 12.2010. 
Smlouva bude uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 

2. V případě závažného porušení povinností plynoucích z této smlouvy jednou smluvní 
stranou může druhá smluvní strana tuto smlouvu písemně vypovědět, a to 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu na úředních deskách bezodkladně poté, co bude 
uzavřena, a to nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní 
smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 
městských (obecních) úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 
Uzavřená smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její 
smluvní stranou. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje. 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody smluvních 
stran a souhlasu krajského úřadu. 

5. Krajský úřad Libereckého kraje obdrží stejnopis této smlouvy spolu s přílohami 
uvedenými v článku VI. odst. 6 písm. a) a b) smlouvy a s žádostí o souhlas 
s uzavřením této smlouvy. 

6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
a) Usnesení zastupitelstva obce Benešov u Semil č.9/2009 ze dne 19.2.2009 
b) usnesení Rady města Semily č. 5.121./09/RM , ze dne 4.3.2009 
c) pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu 

k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
 

V Semilech dne 11.3.2009   
   
  
 

 
Mgr. Jan Farský v.r 
starosta města Semily 

     V Benešově u Semil dne 11.3.2009  
 
 
 

 
Dalibor Lampa v.r. 

starosta obce Benešov u Semil 
 
Záznam o zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na úřední desce: 
Vyvěšeno dne: 18.3.2009   
Sejmuto dne: 


