
VE~EJNOPRÁVNÍSMLOUVA 
uzavřená mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště 

k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 

Na základě usnesení Zastupitelstva města f{e\nice 7c dne 26.9.2016 (vi1.. zápis č. 15 ze zasedání 
Zastupitelst\a města Ře\nice dne 26.9.2016) a usnesení Zastupitelstva obce Jíloviště č. 2fi29 '2016 
ze dne 17.8.2016 u.1.mírají níže uvedené stran:: 

l\lěsto Řevnice 
IČ: 002-11636 
se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.7-1, 252 30 Řcrnice 
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou 
č.ú.: 388051399/0800 
(zřizovatel Městské policie Řcrnice, dále jen ,.Město„) 

a 

Obec Jíloviště 
IČ:00241334 
se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště 
zastoupená RNDr. Janou Malou CSc., místostarostkou 
č.ú.: 4309731379/0800 
(dále jen „Obec") 

dle ustanovení § 3a zákona č.553/199 l Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisl'1, tuto 
veřejnoprávní smlouvu: 

I. 
Předmět smlouvy 

Na základě této smlouvy bude vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie stanovené 
zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisli, nebo zvláštním zákonem na území obec 
Jíloviště, zejména při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci pt'.'1sobnosti obce. 

II. 
Rozsah úkolů 

1. Výkon služby bude prováděn dle potřeb Obce dvoučlennou hlídkou po dobu tří hodin za týden 
v ceně 800,- Kč na hodinu, tj. týdenní cena 2400,- Kč. V případě bezpečnostních akcí 
zajišťovaných dvoučlennou hlídkou bude počet hodin poměrově uzpt'.'1soben. 
Počet odpracovaných hodin bude navyšován na základě potřeb Obce s přihlédnutím na početní 
stav strážníkl'1 Městské policie Řevnice a bezpečnostní situaci v Obci. Rozsah obsahuje i 
případnou administraci pokut a přestupků. 

2. Výkon služby zahrnuje: 
l) komplexní zajištění veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností, 
2) kontrolu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti projíždějících 

vozidel obcí, regulace dopravy v klidu, 
3) plnění úkoll'1 obecní policie stanovených v § 2 zákona č.553/1991 Sb., a zajišťování 

f!Yf I ÍO/~ I u __;održovánl povinností plynouclch z obec~ě závazných předpisů obce, 



4) zajišťování plnění úkolů plynoucích ze zvláštních předpisí'1 (např. Krizový zákon, správní 
řád), 

5) úkoly obecní policii zadává starosta Obce Prostřednictvím vrchního strážníka Městské 

policie Řevnice, 
6) Město Řevnice se zavazuje, že do každého I O.(desátého) dne v měsíci předloží Obci zprávu 

o činnosti Městské policie Řevnice na území obce Jíloviště za uplynulý kalendářní měsíc; 
7) Obec je oprávněna uveřejnit kontaktní telefonní číslo na službu městské policie. Město 

Řevnice se zavazuje zabezpečit nepřetržitý provoz kontaktního telefonního čísla, na které 

bude služba Městské policie Řevnice v pracovní době k zastižení, 

8) v případě, že Obec bude provozovat kamerový systém, bude Městská policie Řevnice 
provádět vyhodnocování přenášených dat a záznamí'1 z tohoto systému pro účely plnění 

úkolů městské policie, 

9) Město Řevnice se zavazuje zajistit, že při zpracování a uchovávání dat a výstupl'1 
z kamerového systému Obce budou dodržovány příslušné právní předpisy, zejména zákon 
č. 1O1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

l O) Obec vydá strážníkům Městské policie Řevnice písemné zmocnění. Toto zmocnění, kterým 
bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomocí na území obce, je povinen mít při 

výkonu služby u sebe, 

11) odpovědnost za škodu zpí'1sobenou strážníkeni v souvislosti s plněním úkolů stanovených 

zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§24 zákona o obecní policii) nese obec, 
která obecní policii zřídila, tedy město Řevnice, 

12) v případě potřeby plnění časově souběžných úkolů postupuje městská policie dle pořadí 

nahlášených incidentů, pokud vrchní strážník městské policie nerozhodne jinak z dlivodu 
rozdílné závažnosti řešení situací. 

13) Kontaktní údaje: vrchní strážník městské policie Řevnice Bc. Jiří Dlask, telefon 
773 837 230, e-mailová adresa mp.revnice@revnice.cz , telefonní kontakty na hlídky: 
775 718 588, 774 719 682. 

III. 
Způsob úhrady nákladů 

1. Obec se zavazuje za plnění úkolů dle této smlouvy hradit městu Řevnice vzniklé náhrady 

v celkové částce 124 800,- Kč (slovy: Jednostodvacetčtyřitisíceosmsetkorunčeských) za 
kalendářní rok (2400,- Kč x 52 týdnů). Dohodnutá částka pokrývá paušálně veškeré náklady 

(včetně cestovních výdají'1) spojené s výkonem činnosti Městské policie Řevnice na území Obce 

Jíloviště. V případě požadavku nad sjednaný rozsah služeb dle této smlouvy je možno dohodou 
stran tedy rozsah hodin a služeb rozšířit. V tomto případě si strany sjednávají cenu služeb 350,
Kč á 1 hodina a 1 strážník. 

2. Tato částka bude hrazena ve čtyřech splátkách po 31 200,- Kč vždy nejpozději k desátému dni 
měsíce března, června, září a prosince běžného kalendářního roku. Tyto částky budou 

poukazovány na účet města Řevnice číslo 388051399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pod 

variabilním symbolem 241334 a specifickým symbolem 4121. 
3. V případě, že dojde k ukončení smlouvy výpovědí některé ze smluvních stran v průběhu 

kalendářního roku, bude částka uvedená v odstavci 1) tohoto článku poměrně krácena. 

IV. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
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2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět kdykoliv. Výpovědní lhůta činí 6 

měsící'1 a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech. Smluvní strana, která obdržela v)'pověď, zašle 
Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí., 

4. Městská policie Řevnice započne svoji činnost dle této smlouvy od 1. ledna 2017. 

v. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského 

úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podepsanou oprávněnými zástupci obou stran. 

2. Smluvní strany zveřej ní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření (datu nabytí právní moci 

rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl vysloven souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy) 

na úředních deskách svých obecních úřadt1 nejméně na dobu 15 dnů. 
3. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Řevnice, usnesení Zastupitelstva obce 

Jíloviště o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopišech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského 
kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), 

a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že uvedené 

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. Současně bude tato smlouva uveřejněna ve Věstníku právních předpisll 

Středočeského kraje. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Usnesení Zastupitelstva města Řevnice 
Příloha č. 2: Usnesení Zastupitelstva obce Jíloviště 

Příloha č. 3: Pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu 

k uzavření smlouvy 
Příloha č. 4: Činnost Městské policie Řevnice 

V Řevnicích dne 8.11.2016 V Řevnicích dne 8.11.2016 

město Řevnice 

~ 
obec Jíloviště / 

----------~~~----~~ R~i-~~~ Malá CSc., místostarostka 
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