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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 

O výkonu přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 3a zákona  
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a podle § 63 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
 

Na základě usnesení Rady města Hrádek nad Nisou č. 02/047/RM/18 ze dne 17.01.2018  
a usnesení  Rady  obce Chotyně č. 1. ze dne 16.01.2018 uzavírají níže uvedené smluvní 
strany tuto veřejnoprávní smlouvu. 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
1. Město Hrádek nad Nisou, zastoupené p. Mgr. Josefem Horinkou, starostou města  

Sídlo :   Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73 
IČ :   00262854 
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec 

 
a 

 
2. Obec Chotyně, zastoupené p. Janou Mlejneckou, starostkou obce 

Sídlo :   Chotyně 163 
IČ :   00672033 
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec 
 
 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen smlouva) je výkon úkolů strážníků 

Městské policie v Hrádku nad Nisou (dále jen MP), vyplývajících ze zákona  
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a dalších platných právních 
předpisů, a to na území obce Chotyně. 

 
2. Rozsah plnění úkolů strážníků MP je touto smlouvou stanoven takto: 

MP bude v obci Chotyně plnit úkoly v plném rozsahu stanoveném zákonem o obecní 
policii a řešit přestupky upravené v zákoně o některých přestupcích (zákon  
č. 251/2016 Sb.), a to konkrétně:  
a) přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,  
b) přestupky proti veřejnému pořádku,  
c) přestupky proti občanskému soužití,  
d) přestupky proti majetku. 

Dále bude provádět odchyt a převoz toulavých psů do útulku. 
Výše uvedené úkoly budou plněny dle telefonických nebo ústních požadavků občanů a 
starostky obce Chotyně. 
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Čl. III 

Úhrada nákladů 
 

1.  Obec Chotyně se touto smlouvou zavazuje, že uhradí náklady spojené s úkoly 
strážníků MP uskutečněných na území obce Chotyně, a to na podkladě faktury 
vystavené městem Hrádek nad Nisou. Úhrada ze strany obce Chotyně se uskuteční 
nejpozději ve lhůtě do 15. kalendářního dne ode dne obdržení faktury, a to platbou  
na bankovní účet města Hrádek nad Nisou. Náklady za plnění úkolů MP byly 
stanoveny na částku 90 000 Kč za půl roku. 

 
Čl. IV 

Společná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020 s možností jejího ukončení 
před uplynutí doby určité : 
a. dohodou stran 
b. Výpovědí kterékoliv smluvní strany s výpovědní lhůtou dva měsíce. 

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu na úředních deskách svých 
obecních úřadů, a to nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu 
Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 

3. Po dobu platnosti smlouvy zajistí smluvní strany zveřejnění informace o uzavření této 
smlouvy na úředních deskách svých úřadů. Uzavřená smlouva musí být každému 
veřejně přístupná na obecním úřadě obce, který je její smluvní stranou. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec 
Chotyně, druhý stejnopis obdrží město Hrádek nad Nisou a třetí stejnopis obdrží 
Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy. 

5. Přílohou ke smlouvě jsou příslušná usnesení Rady města Hrádek nad Nisou, Rady 
obce Chotyně a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 
 
 

V Hrádku nad Nisou dne: 24.1.2018          V Chotyni dne: 24.1.2018 
 
 
 
 
……………………………            …………………………… 
za město Hrádek nad Nisou             za obec Chotyně 
v. r. Mgr. Josef Horinka, starosta           v. r. Jana Mlejnecká, starostka 
 


