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Částka 5

VĚSTNÍK
právních předpisů Libereckého kraje

Rozesláno dne 28. srpna 2017

O B S A H
53/VPS/OP/7/2017
54/VPS/OP/10/2017
55/VPS/OP/11/2017
56/VPS/OP/8/2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Desná a městem Harrachov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Desná a obcí Kořenov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Desná a obcí Plavy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Maršovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

57/VPS/OP/6/2017_zruš Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Desná a obcí Kořenov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
58/VPS/OP/9/2017_zruš Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Desná a obcí Plavy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
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53/VPS/OP/7/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Desná a městem Harrachov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

Ve!ejnoprávní smlouva
Na základ! usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva m!sta Harrachova ze dne 26. 4. 2017
". 11 a unesení Zastupitelstva m!sta Desná ze dne 8. 2. 2017 ". 5.3 uzavírají ní#e uvedené smluvní
strany tuto ve$ejnoprávní smlouvu:

"l. I.
Smluvní strany
1. M#sto Harrachov
zastoupené:
starostkou m!sta paní Evou Zbrojovou
na adrese m!stského ú$adu:
Harrachov 150, 512 46 Harrachov,
p$íslu%né do správního obvodu obce s roz%í$enou p&sobností Tanvald, Libereck' kraj
(dále jen m!sto Harrachov)
2. M#sto Desná,
zastoupené:
starostou m!sta panem Jaroslavem Ko$ínkem
na adrese m!stského ú$adu:
Krkono%ská 318,468 61 Desná
p$íslu%né do správního obvodu obce s roz%í$enou p&sobností Tanvald, Libereck' kraj
(dále jen m!sto Desná)

"l. II.
P!edm#t smlouvy
1. P$edm!tem této ve$ejnoprávní smlouvy (dále té# jako „smlouva“) je zaji%t!ní v'konu úkol&
m!stské policie (dále jen „MP“), vypl'vajících ze zák. ". 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
zn!ní pozd!j%ích p$edpis&.
2. MP m!sta Desná bude ve m!st! Harrachov plnit úkoly obecní policie p$i zabezpe"ování
místních zále#itostí ve$ejného po$ádku a pln!ní dal%ích úkol& dle § 2 zák. ". 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve zn!ní pozd!j%ích p$edpis&.
3. P$edpokládan' (rámcov') rozsah úkol& strá#ník& MP dle této smlouvy spo"ívá v "innosti 2
a# 3 strá#ník& MP m!sta Desná. (innost strá#ník& bude probíhat na základ! p$edb!#né
#ádosti starostky m!sta Harrachov, zejména p$i po$ádání v!t%ích spole"ensk'ch, kulturních a
sportovních akcí ve m!st! Harrachov.

"l. III.
Úhrada náklad$
1. V'kon p$edm!tu smlouvy v dohodnutém rozsahu bude poskytnut za p$ísp!vek na:
a) mzdové náklady ve v'%i 300,- K"/hod. za v'kon úkol& jednoho strá#níka na území m!sta
Harrachov.
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b) náklady na provoz slu#ebního motorového vozidla MP Desná mezi m!sty Desná a
Harrachov na území m!sta Harrachov za "ástku 7,- K"/km.
2. P$ísp!vek bude hrazen m!sí"n! na základ! faktury, jejích nedílnou sou"ástí bude p$ehled
proveden'ch úkol& strá#ník& na území m!sta Harrachov.

"l. IV.
Dal%í povinnosti m#sta Harrachov a m#sta Desná
1. M!sto Harrachov je povinno vydat písemné zmocn!ní pro strá#níka (strá#níky), kter'm
strá#ník proká#e svoji oprávn!nost v'konu úkol& MP na území m!sta Harrachov. Toto
zmocn!ní vydá m!sto Harrachov ve 4 stejnopisech s tím, #e jeden stejnopis bude ur"en pro
strá#níka MP, dva stejnopisy pro m!sto Harrachov a jeden stejnopis pro m!sto Desná.
2. M!sto Desná (zastoupeno oprávn!nou osobou k jednání za MP) je povinno bez prodlení
informovat m!sto Harrachov o tom, #e strá#ník, jemu# bylo vydáno písemné zmocn!ní
v souladu s ustanovením "l. 4 odst. 1 této smlouvy, ji# není strá#níkem MP, p$ípadn! ji#
nebude vykonávat slu#bu strá#níka MP na území m!sta Harrachov.

"l. V
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur"itou.
2. Tuto smlouvu lze ukon"it písemnou v'pov!dí s v'pov!dní lh&tou 3 m!síce, která za"íná
b!#et prvním dnem kalendá$ního m!síce následujícího po m!síci, v n!m# byla písemná
v'pov!) doru"ena druhé smluvní stran!.
3. Tuto smlouvu je mo#né té# ukon"it písemnou dohodou smluvních stran.
4. Zm!ny smlouvy je mo#né provád!t pouze písemnou dohodou smluvních stran.

"l. VI.
Záv#re&ná ustanovení
1. Pro platnost této smlouvy je nezbytn' souhlas Krajského ú$adu Libereckého kraje se sídlem
v Liberci. Tento souhlas je sou"ástí této smlouvy. Tato smlouva je uzav$ena dnem, kdy
rozhodnutí p$íslu%ného orgánu Krajského ú$adu Libereckého kraje nabude právní moci.
2. Pro právní vztahy zalo#ené touto smlouvou platí ustanovení ob"anského zákoníku
s v'jimkou ustanovení upravujících neplatnost a odporovatelnost právních úkon&,
odstoupení od smlouvy, zm!nu v osob! dlu#níka nebo v!$itele (s v'jimkou právního
nástupnictví) a zapo"tení. Dále se sjednání a uzav$ení této smlouvy $ídí zákonem ".
553/1991 Sb., o obecní policii v platném zn!ní a zákonem ". 128/2000 Sb., o obcích (obecní
z$ízení) v platném zn!ní.
3. Tuto smlouvu lze m!nit jen formou písemné dohody obou smluvních stran. K platnosti
takové zm!n se vy#aduje souhlas p$íslu%ného orgánu Krajského ú$adu Libereckého kraje
s tím, #e platnosti nab'vá dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí o ud!lení souhlasu.
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4. Ka#dá ze smluvních stran je povinna smlouvu zve$ejnit na ú$ední desce minimáln! po dobu
15 dní, a to bezodkladn! poté, co byla uzav$ena. Tato smlouva bude zve$ejn!na i ve
V!stníku právních p$edpis& kraje. Obdobn! se postupuje v p$ípad! zm!ny této smlouvy
nebo p$i jejím zru%ení.
5. Tato smlouva, která je platn! uzav$ená, musí b't ka#dému p$ístupná na M!stském ú$ad!
v Harrachov! a na M!stském ú$ad! v Desné.
6. P$ílohu této smlouvy tvo$í usnesení zastupitelstva m!sta Harrachov a usnesení zastupitelstva
m!sta Desná o souhlasu s uzav$ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení této smlouvy.

V Harrachov! dne 22. 6. 2017

V Desné dne 22. 6. 2017

Eva ZBROJOVÁ v. r.
starostka m!sta Harrachov

Jaroslav KO*ÍNEK v. r.
starosta m!sta Desná

Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 14.07.2017, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje ".j.: KULK 49481/2017 SO/277/2017
VPS/OP/7 o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk' ú$ad Libereckého kraje
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54/VPS/OP/10/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Desná a obcí Kořenov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

Ve!ejnoprávní smlouva
Na základ! usnesení Zastupitelstva obce Ko"enov ze dne 15. 3. 2017 #. 32/2017 a unesení
Zastupitelstva m!sta Desná ze dne 8. 2. 2017 #. 5.3 uzavírají ní$e uvedené smluvní strany tuto
ve"ejnoprávní smlouvu:

"l. I.
Smluvní strany
1. Obec Ko!enov
zastoupená:
starostou obce panem Lubo%em Markem
na adrese obecního ú"adu:
Ko"enov 468 49, #p. 480
p"íslu%né do správního obvodu obce s roz%í"enou p&sobností Tanvald, Libereck' kraj
(dále jen obec Ko"enov)
2. M#sto Desná,
zastoupené:
starostou m!sta panem Jaroslavem Ko"ínkem
na adrese m!stského ú"adu:
Krkono%ská 318,468 61 Desná
p"íslu%né do správního obvodu obce s roz%í"enou p&sobností Tanvald, Libereck' kraj
(dále jen m!sto Desná)

"l. II.
P!edm#t smlouvy
1. P"edm!tem této ve"ejnoprávní smlouvy (dále té$ jako „smlouva“) je zaji%t!ní v'konu úkol&
m!stské policie (dále jen „MP“), vypl'vajících ze zák. #. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve zn!ní pozd!j%ích p"edpis&.
2. MP m!sta Desná bude v obci Ko"enov plnit úkoly obecní policie p"i zabezpe#ování místních
zále$itostí ve"ejného po"ádku a pln!ní dal%ích úkol& dle § 2 zák. #. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve zn!ní pozd!j%ích p"edpis&.
3. P"edpokládan' (rámcov') rozsah úkol& strá$ník& MP dle této smlouvy spo#ívá v #innosti 2
a$ 3 strá$ník& MP m!sta Desná. (innost strá$ník& bude probíhat na základ! p"edb!$né
$ádosti starosty obce Ko"enov, zejména p"i po"ádání v!t%ích spole#ensk'ch, kulturních a
sportovních akcí v obci Ko"enov.

"l. III.
Úhrada náklad$
1. V'kon p"edm!tu smlouvy v dohodnutém rozsahu bude poskytnut za p"ísp!vek na:
a) mzdové náklady ve v'%i 300,- K#/hod. za v'kon úkol& jednoho strá$níka na území m!sta
Ko"enov.
b) náklady na provoz slu$ebního motorového vozidla MP Desná mezi m!stem Desná a obcí
Ko"enov a na území obce Ko"enov za #ástku 7,- K#/km.
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2. P"ísp!vek bude hrazen m!sí#n! na základ! faktury, jejích nedílnou sou#ástí bude p"ehled
proveden'ch úkol& strá$ník& na území obce Ko"enov.

"l. IV.
Dal%í povinnosti obce Ko!enov a m#sta Desná
1. Obec Ko"enov je povinna vydat písemné zmocn!ní pro strá$níka (strá$níky), kter'm
strá$ník proká$e svoji oprávn!nost v'konu úkol& MP na území obce Ko"enov. Toto
zmocn!ní vydá obec Ko"enov ve 4 stejnopisech s tím, $e jeden stejnopis bude ur#en pro
strá$níka MP, dva stejnopisy pro obec Ko"enov a jeden stejnopis pro m!sto Desná.
2. M!sto Desná (zastoupeno oprávn!nou osobou k jednání za MP) je povinno bez prodlení
informovat obec Ko"enov o tom, $e strá$ník, jemu$ bylo vydáno písemné zmocn!ní
v souladu s ustanovením #l. 4 odst. 1 této smlouvy, ji$ není strá$níkem MP, p"ípadn! ji$
nebude vykonávat slu$bu strá$níka MP na území obce Ko"enov.

"l. V
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur#itou.
2. Tuto smlouvu lze ukon#it písemnou v'pov!dí s v'pov!dní lh&tou 3 m!síce, která za#íná
b!$et prvním dnem kalendá"ního m!síce následujícího po m!síci, v n!m$ byla písemná
v'pov!) doru#ena druhé smluvní stran!.
3. Tuto smlouvu je mo$né té$ ukon#it písemnou dohodou smluvních stran.
4. Zm!ny smlouvy je mo$né provád!t pouze písemnou dohodou smluvních stran.

"l. VI.
Záv#re&ná ustanovení
1. Pro platnost této smlouvy je nezbytn' souhlas Krajského ú"adu Libereckého kraje se sídlem
v Liberci. Tento souhlas je sou#ástí této smlouvy. Tato smlouva je uzav"ena dnem, kdy
rozhodnutí p"íslu%ného orgánu Krajského ú"adu Libereckého kraje nabude právní moci.
2. Pro právní vztahy zalo$ené touto smlouvou platí ustanovení ob#anského zákoníku
s v'jimkou ustanovení upravujících neplatnost a odporovatelnost právních úkon&,
odstoupení od smlouvy, zm!nu v osob! dlu$níka nebo v!"itele (s v'jimkou právního
nástupnictví) a zapo#tení. Dále se sjednání a uzav"ení této smlouvy "ídí zákonem #.
553/1991 Sb., o obecní policii v platném zn!ní a zákonem #. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
z"ízení) v platném zn!ní.
3. Tuto smlouvu lze m!nit jen formou písemné dohody obou smluvních stran. K platnosti
takové zm!n se vy$aduje souhlas p"íslu%ného orgány Krajského ú"adu Libereckého kraje
s tím, $e platnosti nab'vá dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí o ud!lení souhlasu.
4. Ka$dá ze smluvních stran je povinna smlouvu zve"ejnit na ú"ední desce minimáln! po dobu
15 dní, a to bezodkladn! poté, co byla uzav"ena. Tato smlouva bude zve"ejn!na i ve
V!stníku právních p"edpis& kraje. Obdobn! se postupuje v p"ípad! zm!ny této smlouvy
nebo p"i jejím zru%ení.

VLIB_109-128_Sestava 1 22.8.17 14:16 Stránka 115

Strana 115

Věstník právních předpisů Libereckého kraje

Částka 5/2017

5. Tato smlouva, která je platn! uzav"ená, musí b't ka$dému p"ístupná na Obecním ú"ad!
v Ko"enov! a na M!stském ú"ad! v Desné.
6. P"ílohu této smlouvy je souhlas starosty obce Ko"enov a usnesení rady m!sta Desná o
souhlasu s uzav"ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského ú"adu Libereckého
kraje o ud!lení souhlasu k uzav"ení této smlouvy.

V Ko"enov! dne 26. 6. 2017

V Desné dne 26. 6. 2017

Lubo% MAREK v. r.
starosta obce Ko"enov

Jaroslav KO*ÍNEK v. r.
starosta m!sta Desná

Tato ve"ejnoprávní smlouva byla uzav"ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 29.07.2017, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského ú"adu Libereckého kraje #.j.: KULK 53039/2017 SO/293/2017
VPS/OP/10 o ud!lení souhlasu s uzav"ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk' ú"ad Libereckého kraje
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55/VPS/OP/11/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Desná a obcí Plavy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

Ve!ejnoprávní smlouva
Na základ! souhlasu starostky obce Plavy ze dne 20. 2. 2017 "j. 085/2017/PL a unesení
Zastupitelstva m!sta Desná ze dne 8. 2. 2017 ". 5.3 uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto
ve$ejnoprávní smlouvu:

"l. I.
Smluvní strany
1. Obec Plavy
zastoupená:
starostkou obce paní V!rou Mu#í"kovou
na adrese obecního ú$adu:
Plavy 468 46, ".p. 186
p$íslu%né do správního obvodu obce s roz%í$enou p&sobností Tanvald, Libereck' kraj
(dále jen obec Plavy)
2. M#sto Desná,
zastoupené:
starostou m!sta panem Jaroslavem Ko$ínkem
na adrese m!stského ú$adu:
Krkono%ská 318,468 61 Desná
p$íslu%né do správního obvodu obce s roz%í$enou p&sobností Tanvald, Libereck' kraj
(dále jen m!sto Desná)

"l. II.
P!edm#t smlouvy
1. P$edm!tem této ve$ejnoprávní smlouvy (dále té# jako „smlouva“) je zaji%t!ní v'konu úkol&
m!stské policie (dále jen „MP“), vypl'vajících ze zák. ". 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
zn!ní pozd!j%ích p$edpis&.
2. MP m!sta Desná bude v obci Plavy plnit úkoly obecní policie p$i zabezpe"ování místních
zále#itostí ve$ejného po$ádku a pln!ní dal%ích úkol& dle § 2 zák. ". 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve zn!ní pozd!j%ích p$edpis&.
3. P$edpokládan' (rámcov') rozsah úkol& strá#ník& MP dle této smlouvy spo"ívá v "innosti 2
a# 3 strá#ník& MP m!sta Desná. (innost strá#ník& bude probíhat na základ! p$edb!#né
#ádosti starostky obce Plavy, zejména p$i po$ádání v!t%ích spole"ensk'ch, kulturních a
sportovních akcí v obci Plavy.

"l. III.
Úhrada náklad$
1. V'kon p$edm!tu smlouvy v dohodnutém rozsahu bude poskytnut za p$ísp!vek na:
a) mzdové náklady ve v'%i 300,- K"/hod. za v'kon úkol& jednoho strá#níka na území obce
Plavy.
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b) náklady na provoz slu#ebního motorového vozidla MP Desná mezi m!stem Desná a obcí
Plavy a na území obce Plavy za "ástku 7,- K"/km.
2. P$ísp!vek bude hrazen m!sí"n! na základ! faktury, její# nedílnou sou"ástí bude p$ehled
proveden'ch úkol& strá#ník& na území obce Plavy.

"l. IV.
Dal%í povinnosti obce Plavy a m#sta Desná
1. Obec Plavy je povinna vydat písemné zmocn!ní pro strá#níka (strá#níky), kter'm strá#ník
proká#e svoji oprávn!nost v'konu úkol& MP na území obce Plavy. Toto zmocn!ní vydá
obec Plavy ve 4 stejnopisech s tím, #e jeden stejnopis bude ur"en pro strá#níka MP, dva
stejnopisy pro obec Plavy a jeden stejnopis pro m!sto Desná.
2. M!sto Desná (zastoupeno oprávn!nou osobou k jednání za MP) je povinno bez prodlení
informovat obec Plavy o tom, #e strá#ník, jemu# bylo vydáno písemné zmocn!ní v souladu
s ustanovením "l. 4 odst. 1 této smlouvy, ji# není strá#níkem MP, p$ípadn! ji# nebude
vykonávat slu#bu strá#níka MP na území obce Plavy.

"l. V
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur"itou.
2. Tuto smlouvu lze ukon"it písemnou v'pov!dí s v'pov!dní lh&tou 3 m!síce, která za"íná
b!#et prvním dnem kalendá$ního m!síce následujícího po m!síci, v n!m# byla písemná
v'pov!) doru"ena druhé smluvní stran!.
3. Tuto smlouvu je mo#né té# ukon"it písemnou dohodou smluvních stran.
4. Zm!ny smlouvy je mo#né provád!t pouze písemnou dohodou smluvních stran.

"l. VI.
Záv#re&ná ustanovení
1. Pro platnost této smlouvy je nezbytn' souhlas Krajského ú$adu Libereckého kraje se sídlem
v Liberci. Tento souhlas je sou"ástí této smlouvy. Tato smlouva je uzav$ena dnem, kdy
rozhodnutí p$íslu%ného orgánu Krajského ú$adu Libereckého kraje nabude právní moci.
2. Pro právní vztahy zalo#ené touto smlouvou platí ustanovení ob"anského zákoníku
s v'jimkou ustanovení upravujících neplatnost a odporovatelnost právních úkon&,
odstoupení od smlouvy, zm!nu v osob! dlu#níka nebo v!$itele (s v'jimkou právního
nástupnictví) a zapo"tení. Dále se sjednání a uzav$ení této smlouvy $ídí zákonem ".
553/1991 Sb., o obecní policii v platném zn!ní a zákonem ". 128/2000 Sb., o obcích (obecní
z$ízení) v platném zn!ní.
3. Tuto smlouvu lze m!nit jen formou písemné dohody obou smluvních stran. K platnosti
takové zm!n se vy#aduje souhlas p$íslu%ného orgány Krajského ú$adu Libereckého kraje
s tím, #e platnosti nab'vá dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí o ud!lení souhlasu.
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4. Ka#dá ze smluvních stran je povinna smlouvu zve$ejnit na ú$ední desce minimáln! po dobu
15 dní, a to bezodkladn! poté, co byla uzav$ena. Tato smlouva bude zve$ejn!na i ve
V!stníku právních p$edpis& kraje. Obdobn! se postupuje v p$ípad! zm!ny této smlouvy
nebo p$i jejím zru%ení.
5. Tato smlouva, která je platn! uzav$ená, musí b't ka#dému p$ístupná na Obecním ú$ad!
v Plavech a na M!stském ú$ad! v Desné.
6. P$ílohu této smlouvy je souhlas starostky obce Plavy a usnesení rady m!sta Desná o
souhlasu s uzav$ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého
kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení této smlouvy.

V Plavech dne 10. 7. 2017

V Desné dne 14. 7. 2017

V!ra MU*Í(KOVÁ v. r.
starostka obce Plavy

Jaroslav KO+ÍNEK v. r.
starosta m!sta Desná

Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 11.08.2017, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje ".j.: KULK 56356/2017 SO/310/2017
VPS/OP/11 o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk' ú$ad Libereckého kraje
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56/VPS/OP/8/2017 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem
Jablonec nad Nisou a obcí Maršovice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

Ve!ejnoprávní smlouva
uzav!ená mezi statutárním m"stem Jablonec nad Nisou a obcí
Mar#ovice
Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená ve smyslu § 3a odst. 1 zákona ". 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve zn#ní pozd#j$ích p!edpis% a § 63 zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn#ní
pozd#j$ích p!edpis% mezi statutárním m#stem Jablonec nad Nisou a obcí Mar$ovice.
I.
Smluvní strany
Statutární m#sto Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové nám"stí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
I$O: 00262340
Zastoupená: Ing. Petrem Beitlem, primátorem m"sta
bankovní spojení: Komer%ní banka, a. s., pobo%ka Jablonec nad Nisou
%íslo ú%tu: 121451/0100
a
Obec Mar$ovice
se sídlem: Mar#ovice 52, 468 01 Jablonec nad Nisou 8
I$O: 00262471
Zastoupená: Ji!ím Ouhrabkou, starostou obce
II.
Úvodní ustanovení
1. Statutární m"sto Jablonec nad Nisou na základ" zákona %. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis& z!ídilo jako orgán obce M"stskou policii Jablonec nad Nisou (dále
jen „MP“).
2. Obec Mar#ovice nez!ídila obecní policii.
III.
P!edm#t smlouvy
1. P!edm"tem této ve!ejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je v'kon úkol& strá(ník& MP
vypl'vající ze zákona %. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis& a z dal#ích
platn'ch právních p!edpis& vztahujících se ke stanovenému rozsahu úkol& strá(ník& MP, a to na
katastrálním území obce Mar#ovice.
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2. Rozsah pln"ní úkolu strá(ník& MP je touto smlouvou stanoven takto:
2.1. MP se bude na katastrálním území obce Mar#ovice v souladu s § 2 písmena d) zákona %.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis& v rozsahu stanoveném tímto
nebo zvlá#tním zákonem podílet na dohledu na bezpe%nost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích.
3. P!i m"!ením rychlosti projí(d"jících vozidel prost!ednictvím mobilního m"!i%e rychlosti
zabudovaného ve slu(ebním vozidle MP bude m"!ení rychlosti provád"no po dobu ú%innosti
smlouvy dle po(adavku starosty obce Mar#ovice na místech ur%en'ch Policií $R v souladu s §
79a zákona %. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zn"ní pozd"j#ích
p!edpis&.
4. MP bude na území obce Mar#ovice plnit úkol dvou%lennou hlídkou strá(ník& MP.
5. P!edpokládan' rozsah pln"ní úkolu MP je stanoven na cca 8 hodin m"sí%n".
6. Obec Mar#ovice vydá ke dni, kdy tato smlouvy nabude platnosti, ka(dému strá(níkovi MP
písemné zmocn"ní, kter'm prokazuje oprávn"nost v'konu pravomocí na jejím území. Jeden
stejnopis zmocn"ní bude poskytnut pro pot!eby MP. Toto zmocn"ní je strá(ník povinen mít p!i
v'konu pravomoci u sebe. Obdobn" se postupuje i u nov'ch strá(ník&.
IV.
Úhrada náklad%
1. Obec Mar#ovice se zavazuje poskytnout Statutárnímu m"stu Jablonec nad Nisou úhradu náklad&
spojen'ch s v'konem úkol& dle ustanovení %lánku III. odst. 1 a 2 této smlouvy, její( v'#e se pro
první rok ú%innosti této smlouvy stanovuje pau#ální platbou za kalendá!ní m"síc ve v'#i 2 000,K% (slovy dvatisíce korun %esk'ch).
2. V'#e úhrady náklad& pro ka(d' následující rok ú%innosti smlouvy se stanoví v písemném
dodatku smlouvy. Nedojde-li k uzav!ení dodatku nejpozd"ji v den p!edcházející v'ro%í ú%innosti
smlouvy, smlouva bez dal#ího zaniká v celém rozsahu.
3. Úhrada náklad& bude splatná v(dy do 15. dne ka(dého m"síce za p!edchozí kalendá!ní m"síc.
4. P!íjem z pokut ulo(en'ch MP je v(dy p!íjmem rozpo%tu Statutárního m"sta Jablonec nad Nisou.
V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur%itou a nabude ú%innosti dne, kdy rozhodnutí Krajského
ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu s uzav!ením smlouvy nabude právní moci.
2. Tuto smlouvu lze zru#it písemnou v'pov"dí s v'pov"dní lh&tou 2 m"síc&, která za%ne plynout
prvním dnem kalendá!ního m"síce následujícího po m"síci, v n"m( byla písemná v'pov")
doru%ena druhé smluvní stran".
3. Tuto smlouvu lze také zru#it vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
VI.
Záv#re"ná ustanovení
1. Uzav!ení smlouvy s Obcí Mar#ovice o poskytnutí této formy %innosti MP na území obce
Mar#ovice bylo schváleno usnesením Rady m"sta Jablonec nad Nisou %. RM/175/2017 ze dne
4. 5. 2017 a Zastupitelstva obce Mar#ovice usnesením %. 227 ze dne 13. 6. 2017. Tato usnesení
stejn" jako pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu
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k uzav!ení smlouvy jsou nedílnou sou%ástí této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze m"nit jen formou písemné dohody obou smluvních stran. K platnosti takové
zm"ny se vy(aduje souhlas Krajského ú!adu Libereckého kraje s tím, (e platnosti nab'vá dnem
nabytí právní moci takového rozhodnutí o ud"lení souhlasu.
3. Smluvní strany zve!ejní tuto smlouvu bezodkladn" po jejím uzav!ení na ú!edních deskách sv'ch
obecních ú!ad& nejmén" po dobu 15 dn&. Sou%asn" se smlouva zve!ejní ve V"stníku právních
p!edpis& Libereckého kraje.
4. Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b't ka(dému p!ístupná na obecním ú!ad" obce, která je
její smluvní stranou.
5. Smlouva je uzav!ena ve t!ech stejnopisech, p!i%em( Statutární m"sto Jablonec nad Nisou obdr(í
jeden stejnopis, Obec Mar#ovice také jeden stejnopis a jeden stejnopis obdr(í Krajsk' ú!ad
Libereckého kraje spolu se (ádostí o souhlas s uzav!ením této smlouvy.
6. P!ílohou a nedílnou sou%ástí této smlouvy jsou:
a) Usnesení Zastupitelstva obce Mar#ovice %. 227 ze dne 13. 6. 2017
b) Usnesení Rady m"sta Jablonec nad Nisou %. RM/175/2017 ze dne 4. 5. 2017
c) pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu k uzav!ení
smlouvy jsou nedílnou sou%ástí této smlouvy
d) vzor písemného zmocn"ní strá(níka
V Jablonci nad Nisou dne 28. 6. 2017

V Mar#ovicích dne 27. 6. 2017

Ing. Petr Beitl v. r.
primátor m"sta

Ji!í Ouhrabka v. r.
starosta obce

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú%innosti) dne 19.07.2017, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje %.j.: KULK 51103/2017 SO/284/2017
VPS/OP/8 o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk' ú!ad Libereckého kraje
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Vzor zmocnění strážníků Městské policie Jablonec nad Nisou
Já, ní(e podepsan' tímto v souladu se zákonem %. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis& a ve!ejnoprávní smlouvy %. ………… zmoc*uji
strá(níka M"stské policie Jablonec nad Nisou k v'konu pravomoci v rozsahu
uvedené ve!ejnoprávní smlouvy na území Obce Mar#ovice, tvo!ené jejím
katastrálním územím, a to, (e M"stská policie Jablonec nad Nisou se bude na
katastrálním území obce Mar#ovice v souladu s § 2 písmena d) zákona %.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis& v rozsahu
stanoveném tímto nebo zvlá#tním zákonem podílet na dohledu na bezpe%nost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Datum:

Podpis starosty:

Jméno a p!íjmení:
Slu&ební "íslo strá&níka:

Razítko:
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57/VPS/OP/6/2017_zruš Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Desná a obcí Kořenov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

DOHODA O ZRU!ENÍ VE"EJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
o zaji#t$ní úkol% obecní policie
Na základ! usnesení Zastupitelstva m!sta Desná ". 5.3/2017 ze dne 8. 2. 2017 a usnesení Zastupitelstva obce
Ko#enov ". 32/2017 ze dne 15. 3. 2017 uzavírají ní$e uvedené smluvní strany tuto dohodu:
Smluvní strany
1. M!sto Desná
Se sídlem: Krkono%ská 318, 468 61 Desná
Zastoupené: Jaroslavem Ko#ínkem, starostou m!sta
P#íslu%ná do správního obvodu obce s roz%í#enou p&sobností m!sto Tanvald
I': 00262307, DI': CZ00262307
a
2. Obec Ko"enov
Se sídlem: 480, 468 49 Ko#enov
Zastoupená: Lubo%em Markem, starostou obce
P#íslu%ná do správního obvodu obce s roz%í#enou p&sobností m!sto Tanvald
I': 00262421, DI': CZ00262421
'lánek I
1. Smlouva o zaji%t!ní úkol& obecní policie, uzav#ené dne 31. 08. 2004, která nabyla ú"inností od
09. 10. 2004.
'lánek II
1. Smluvní strany se dohodly na zru%ení v(%e uvedené ve#ejnoprávní smlouvy podle § 167 odst. 1 písm. a)
zákona ". 500/2004 Sb., správní #ád. Zru%ení ve#ejnoprávní smlouvy dohodou obou smluvních stran
bylo dohodnuto v "lánku IV. Doba trvání smlouvy v odst. 3.
'lánek III
1. Dohoda o zru%ení ve#ejnoprávní smlouvy se vyhotovuje ve t#ech stejnopisech, z nich$ smluvní strany
obdr$í po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdr$í Krajsk( ú#ad Libereckého kraje s $ádostí o souhlas
s uzav#ením této dohody.
2. Dohoda o zru%ení ve#ejnoprávní smlouvy nab(vá ú"innosti okam$ikem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského ú#adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav#ení této dohody.
3. Smluvní strany zve#ejní dohodu o zru%ení ve#ejnoprávní smlouvy bezodkladn! po jejím nabytí ú"innosti
na ú#edních deskách sv(ch ú#ad& nejmén! po dobu 15 dn&.
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4. P#ílohou této dohody jsou usnesení Zastupitelstva m!sta Desná a Zastupitelstva obce Ko#enov a
pravomocné rozhodnutí Krajského ú#adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav#ením dohody.
V Desné dne 23. 6. 2017

V Ko#enov! dne 23. 6. 2017

Jaroslav Ko#ínek v. r.
starosta m!sta Desná

Lubo% Marek v. r.
starosta obce Ko#enov

Tato ve#ejnoprávní smlouva byla uzav#ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 13.07.2017, kdy nabylo právní moci rozhodnutí
Krajského ú#adu Libereckého kraje ".j.: KULK 49375/2017 SO/275/2017 VPS/OP/6_zru% o ud!lení souhlasu
s uzav#ením této smlouvy.
JUDr. Ji"í N!mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú#ad Libereckého kraje
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58/VPS/OP/9/2017_zruš Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Desná a obcí Plavy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

DOHODA O ZRU!ENÍ VE"EJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
o zaji#t$ní úkol% obecní policie
Na základ! usnesení Zastupitelstva m!sta Desná ". 5.3/2017 ze dne 8. 02. 2017 a souhlasu starostky obce Plavy
"j. 084/2017/PL ze dne 20.2.2017 uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto dohodu:
Smluvní strany
1. M!sto Desná
Se sídlem: Krkono$ská 318, 468 61 Desná
Zastoupené: Jaroslavem Ko%ínkem, starostou m!sta
P%íslu$ná do správního obvodu obce s roz$í%enou p&sobností m!sto Tanvald
I': 00262307, DI': CZ00262307
a
2. Obec Plavy
Se sídlem: 186, 468 46 Plavy
Zastoupená: V!rou Mu#í"kovou, starostkou obce
P%íslu$ná do správního obvodu obce s roz$í%enou p&sobností m!sto Tanvald
I': 00262510, DI': CZ00262510
'lánek I
1. Smlouva o zaji$t!ní úkol& obecní policie, uzav%ené dne 31. 03. 2009, která nabyla ú"inností od 21. 04.
2009.
'lánek II
1. Smluvní strany se dohodly na zru$ení v($e uvedené ve%ejnoprávní smlouvy podle § 167 odst. 1 písm. a)
zákona ". 500/2004 Sb., správní %ád. Zru$ení ve%ejnoprávní smlouvy dohodou obou smluvních stran
bylo dohodnuto v "lánku IV. Doba trvání smlouvy v odst. 1.
'lánek III
1. Dohoda o zru$ení ve%ejnoprávní smlouvy se vyhotovuje ve t%ech stejnopisech, z nich# smluvní strany
obdr#í po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdr#í Krajsk( ú%ad Libereckého kraje s #ádostí o souhlas
s uzav%ením této dohody.
2. Dohoda o zru$ení ve%ejnoprávní smlouvy nab(vá ú"innosti okam#ikem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského ú%adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav%ení této dohody.
3. Smluvní strany zve%ejní dohodu o zru$ení ve%ejnoprávní smlouvy bezodkladn! po jejím nabytí ú"innosti
na ú%edních deskách sv(ch ú%ad& nejmén! po dobu 15 dn&.
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4. P%ílohou této dohody jsou usnesení Zastupitelstva m!sta Desná, souhlas starostky obce Plavy a
pravomocné rozhodnutí Krajského ú%adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav%ením dohody.
V Desné dne 30. 6. 2017

V Plavech dne 30. 6. 2017

Jaroslav Ko%ínek v. r.
starosta m!sta Desná

V!ra Mu#í"ková v. r.
starostka obce Plavy

Tato ve%ejnoprávní smlouva byla uzav%ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 26.07.2017, kdy nabylo právní moci rozhodnutí
Krajského ú%adu Libereckého kraje ".j.: KULK 51441/2017 SO/285/2017 VPS/OP/9_zru$ o ud!lení souhlasu
s uzav%ením této smlouvy.
JUDr. Ji"í N!mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú%ad Libereckého kraje
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Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh.
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2017 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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