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VÚ-7/MUCS/5472/2019/OTJ/TAJ 
MUCS/11156/2022/OTJ/TAJ 

PID: DXUX3OP3QU0G 
Veřejnoprávní smlouva 

č. _______________  
 

uzavřená podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění,                    

a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění   

 

I. 

Smluvní strany 

město Česká Skalice 

IČO: 00272591  

sídlem: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice  

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka  

zastoupené ve věcech technických: Pavel Včeliš, velitel městské policie 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 9005-2420551/0100 

 

 

a 

 

obec Velká Jesenice 

IČO: 00273163 

sídlem: Velká Jesenice 200, 552 24  Velká Jesenice 

zastoupená: Petr Jeništa, starosta 

 

 

společně též jen jako „smluvní strany“. 

 

II. 

Předmět smlouvy  

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek města Česká Skalice zajistit výkon níže sjednaných úkolů 

Městské policie Česká Skalice za podmínek v této smlouvě uvedených a naproti tomu závazek 

obce Velká Jesenice zaplatit městu Česká Skalice náhradu nákladů za úkoly provedené 

Městskou policií Česká Skalice za podmínek dle této smlouvy.  

 

 

 
III. 

Rozsah prováděných úkolů  

 
1. Městská policie bude na území obce Velká Jesenice vykonávat odchyt toulavých psů a jejich 

transport do příslušných zařízení (útulku) ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Město Česká Skalice prohlašuje, že k plnění úkolů dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy jsou 

strážníci městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vyškoleni, vybaveni a jsou 

držiteli příslušného povolení k této činnosti.  

3. Městská policie provede výjezd k odchytu toulavého psa pouze na základě osobního či 

telefonického podnětu kontaktní osoby obce Velká Jesenice. Kontaktní osobou obce je starosta 

nebo místostarosta obce.  

4. Úkoly dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy budou plněny dvoučlennými motorizovanými 

hlídkami Městské policie Česká Skalice.  
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5. Obec Velká Jesenice se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému 

strážníkovi Městské policie Česká Skalice písemné zmocnění, kterým bude strážník prokazovat 

oprávněnost výkonu pravomocí na území obce ve shora uvedeném rozsahu.    

6. Obec Velká Jesenice se dále zavazuje předat Městské policii Česká Skalice ke dni, kdy tato 

smlouva nabude účinnosti, přesnou a přehlednou mapu obce s vyznačenými čísly popisnými 

jednotlivých domů.  

7. Plnění úkolů dle této smlouvy bude prováděno jen v pracovní době Městské policie Česká 

Skalice.  

 

IV. 

Úhrada nákladů  

 

1. Náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů na území obce Velká Jesenice nese obec, která se 

zavazuje tyto náklady hradit v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku smlouvy.  

2. Úhrada nákladů je sjednána dohodou smluvních stran a sestává z těchto položek:  

 náklady na odchyt jednoho psa ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu odchytu 

psa motorizovanou hlídkou Městské policie Česká Skalice včetně času stráveného na 

cestě; 

 náklady na provoz motorového vozidla Městské policie Česká Skalice ve výši 6,- 

Kč/km; 

 veškeré náklady na umístnění odchyceného psa v útulku.   

3. Město Česká Skalice bude náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů Městské policie Česká 

Skalice obci Velká Jesenice vyúčtovávat a fakturovat vždy do 15. dne každého kalendářního 

měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného daňového a 

účetního dokladu.  

4. Ve faktuře bude uveden počet úspěšných odchytů psů a počet kilometrů ujetých motorovými 

vozidly při plnění úkolů dle této smlouvy. 

5. Obec Velká Jesenice se zavazuje uhradit fakturované náklady vždy bezhotovostním převodem 

ve prospěch bankovního účtu města Česká Skalice č. ú. 9005-2420551/0100, vedený u Komerční 

banky, a.s., a to nejpozději ve lhůtě splatnosti 14ti dnů ode dne doručení faktury obci.  

6. V případě prodlení s úhradou nákladů ve vyfakturované výši je obec Velká Jesenice povinna 

zaplatit městu Česká Skalice smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.  

7. Obec Velká Jesenice je povinna zajistit předem pobyt odchyceného psa v příslušném zařízení 

(útulku).    

 

V. 

Doba trvání smlouvy  

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.   

2. Tato smlouva je uzavřena (nabude platnosti) dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabude právní moci (§ 3a 

odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve spojení s § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád).   

3. Městská policie Česká Skalice bude vykonávat úkoly dle této smlouvy od prvního dne měsíce 

následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o 

udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy; k tomuto prvnímu dni měsíce 

následujícího také nabude tato smlouva účinnosti.     

4. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení 

důvodu, výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni 

doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. O účinné výpovědi smlouvy budou smluvní 

strany bezodkladně informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

5. Tato smlouva může být zrušena také na základě písemné dohody smluvních stran.  
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VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

2. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými zástupci obou smluvních stran, a odsouhlasenými Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje.    

3. Tato veřejnoprávní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech 

obdrží každá ze smluvních stran, a jeden stejnopis bude zaslán Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.  

4. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření (čl. IV. odst. 

2.) na úřední desce svého obecního/městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů; smluvní strany 

umožní dále každému přístup k této veřejnoprávní smlouvě po jejím uzavření na svém 

obecním/městském úřadu [§ 66c odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích].      

5. Přílohu této veřejnoprávní smlouvy tvoří výpis usnesení Rady města Česká Skalice a výpis 

usnesení Zastupitelstva obce Velká Jesenice k schválení této veřejnoprávní smlouvy, a 

pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením 

této veřejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato veřejnoprávní smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a 

vážně míněnou vůli; veřejnoprávní smlouvu si přečetly, rozumí jejímu obsahu, souhlasí s jejím 

obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

7. Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo projednáno Radou města Česká Skalice na její 24. 

schůzi dne 16.11.2022 a schváleno usnesením č. RM/24/713/11/2022. 

8. Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo projednáno Zastupitelstvem obce Velká Jesenice na 

jeho 5. zasedání dne 13.12.2022 a schváleno usnesením č. 16/5/2022.   
 

 

 

 

V České Skalici                                     Ve Velké Jesenici 

 

 

 

 

__________________                                           __________________ 

za město Česká Skalice                                           za obec Velká Jesenice  

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka                             Petr Jeništa, starosta 

 

 


		2022-12-19T14:08:01+0100
	Ing. Petr Jeništa


		2023-01-16T08:11:19+0100
	Ing. Zuzana Jungwirthová




