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Veřejnoprávní

smlouva
uzavřená mezi městem Černošice a obcí Kosoř
k zaji šťování

činnosti

podle zákona o obecní policii

Na základě usnesení zastupitelstva města Černošice č. 3/12 ze dne 12.5.2008 a usnesení obce
Kosoř č. 05 ze dne 2.4.2008 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle ust. § 3a zákona č.
553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu

Město Černošice
IČ 00241121
se sídlem Černošice, Riegrova 1209
zastoupené panem Alešem Rádlem, starostou
(zřizovatel Městské policie Černošice)

a
ObecKosoř

IČ 00241385

se sídlem Kosoř, Průběžná 260
zastoupená Karlem Kindlem, starostou

I.
Předmět

smlouvy

Na základě této smlouvy bude vykonávat Městská policie Černošice úkoly obecní policie
stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo
zvláštním zákonem na katastrálním území obce Kosoř, a to v rozsahu 12 hodin týdně,
zejména při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

n.
Rozsah smlouvy
1) Výkon služby bude prováděn dle potřeb obce Kosoř zpravidl~ dvoučlennou hlídkou
strážníků, a to v rozsahu dvanácti hodin týdně.
Základem poskytovaných služeb je
komplexní zajištění veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností, zejména pak
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a měření rychlosti projíždějících
vozidel obcí. Dále pak úkoly plynoucí ze zvláštních právních předpisů ( např. zákon o
krizovém řízení, apod.). Úkoly městské policii zadává starosta obce Kosoř prostřednictvím
velitele služby Městské policie Černošice. V obci Kosoř je možné uveřejnit kontaktní
telefonní číslo na službu městské policie.
2)

za škodu způsobenou strážníkem 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 Černošice. V případech hodných zvláštního
zřetele se mohou smluvní strany dohodnout o odpovědnosti za škodu jinak, podle
konkrétní situace.
Odpovědnost

1

m.
Způsob

úhrady nákladů

Obec Kosoř se zavazuje za plnění úkolů dle této smlouvy hradit městu Černošice vzniklé
náklady. Účastníci veřejnoprávní smlouvy se dohodli na uhrazení nákladů za tuto službu
v celkové částce 360.000,- Kč, slovy: třistašedesáttisíc korun českých, za kalendářní
rok.
Tato částka bude hrazena ve čtyřech splátkách po 90.000,- Kč, vždy nejpozději k pátému dni
měsíce února, května, srpna a listopadu běžného kalendářního roku. Tyto částky budou
poukazovány převodem na účet města Černošice vedený u ČS a.s. č. 19-388063349/0800,
V.S . 53112111.
IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět kdykoli. Výpovědní lhůta
činí 6 měsíců a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi. Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech. Smluvní strana, která obdržela výpověď,
zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzenún data převzetí.
3. Městská policie Černošice započne svoji činnost dle této smlouvy od 1. 7.2008.

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. § 167 správ.
řádu (zákon 50012004 Sb., ve znění pozdějších
právních předpisů) podepsanou
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách sděleni o
uzavření této smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Černošice, usnesení
zastupitelstva obce Ko soř o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad
Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
V Černošicích dne .. ............. .

V Kosoři

dne.!~. f!..(::~.i!t?f>

starosta

2

_-.:_· ~rajský:~QI~_d ~Stř~Qqteš!~fi9 -~~r~f~~~~~
OCDOR L(GISL,\T I VN( PPA~N I A VPAJSKY 21VNOSTENSKV U~AO

Praha:

19.11.2020

Číslo jednací:

161827/2020/KUS K

Spisová značka:

SZ_160009/2020/KUSK

Vyřizuje:

Aneta Krombholzová I. 472

Značka:

OLPSA/Krom

ROZHODNUTÍ
Krajský

úřad Středočeského

kraje, Odbor

legislativně

právní a krajský živnostenský

úřad

(dále též "krajský úřad"), rozhodl ve věci souhlasu s uzavřen ím Dohody o změně
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice a obcí Kosoř k zajištění výkonu činnosti
podle zákona

č.

553/1991 Sb. , o obecní policii , ve

znění pozdějších předpisů

(dále jen

"zákon o obecní policii"), nebo zvláštního zákona, takto:
Podle ustanovení § 3a odst. 2 zákona o obecní policii ve spojení s ustanovením § 166
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád , ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen
"správní

řád") ,

krajský

úřad

souhlasí

s Dohodou o

změně veřejnoprávní

městem

smlouvy podepsanou dne 02.11 .2020 mezi

Černošice, IČ 00241121 , se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, zastoupeným

starostou

města

panem Mgr. Filipem

Kořínkem ,

Středočeský

kraj, a obcí

Kosoř,

IČ 00241385, se sídlem Průběžná 260, 252 26 Třebotov, zastoupenou starostou obce

panem Karlem Kindlem,
veřejnoprávní

Středočeský

kraj.

Předmětem

smlouvy je změna rozsahu vykonávané

změně

Dohody o

činnosti

obsahu

nákladů.

a výše úhrady

Odůvodnění

Krajský

úřad Středočeského

kraje obdržel dne 13.11 .2020 žádost o

udělen í

souhlasu

s Dohodou o změně veřejnoprávn í smlouvy mezi městem Černošice a obcí Kosoř podle
ustanovení§ 3a odst. 2 zákona o obecní policii. Vzhledem ke
v plném rozsahu

vyhověno,

podle § 68 odst. 4 správního

skutečnosti,

řádu

že žádosti bylo

se od dalšího

odůvodnění

upouští.
Podle ustanovení § 166 odst. 1 správního

řádu

lze

změnit

jen písem nou dohodou smluvních stran ; bylo-li k
správního orgánu nebo

třetí

Zborovské 11. 150 21 Praha 5

uzavření

osoby, je tohoto souhlasu

ustanovení § 164 odst. 3 správního

řádu

lel.: 257 280 472

platí

obsah

třeba

veřej noprávn í

smlouvy
i k

třeba

uzavření

smlouvy
souhlasu

této dohody;

obdobně.

krombholzova@kr-s .cz

www kr-!'.tredocesky.cz
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Poučení

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámeni tohoto
rozhodnutí k Ministerstvu vnitra podáním

učiněným

u Krajského

úřadu Středočeského

kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad. Lhůta pro odvoláni se počítá
od následujícího dne po oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvoláni se podává ve dvou
stejnopisech.

Bc. Aneta Krombholzová
odborná referentka oddělení správnfch agend

Obdrží:
Město Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, ID OS u46bwy4

Obec Kosoř, Průběžná 260, 252 26 Třebotov, ID OS s2dap44
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Dohoda o

změně veřejnoprávní

smlouvy

uzavřené mezi městem Černošice a obcí Kosoř dne 26.05.2008 k zajišťován í činnosti podle

zákona o obecní policii (dále jen "Dohoda")

Smluvní strany:

Město Černošice
sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
(dále jen "město Černošice")

a
Obec Kosoř
sídlem : Průběžná 260, 252 26 Kosoř
IČO: 00241385
zastoupená: Karlem Kindlem, starostou
(dále jen "obec Kosoř")
(město Černošice a obec Kosoř společně dále jen "smluvní strany")

I.
Preambule
Smluvní strany shodně považují s ohledem na hospodárné využit i veřejných prostředků obou
smluvních stran za potřebné , aby se obec Kosoř využívající služeb Městské pol icie Černošice
podílela na úhradě vynaložených výdajů v rozsahu odpovídající jejímu využití na území této
obce.

ll.
Úvodní ustanovení
Město Černošice a obec Kosoř uzavírají dle ustanovení§ 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanoveni§ 160 odst. 6 a § 166 odst. 1 zákona
č . 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto

Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi městem Černošice a obcí Kosoř dne 26.05.2008 (rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabylo právní moci dne
21 .06.2008, uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 105NS/2008) k zajišťování
činnosti podle zákona o obecní policie (dále jen "veřejnoprávní smlouva").

111.
Změna článků

1. Smluvní strany se dohodly na
tato slova:

I. a ll.

veřejnoprávní

změně článku

I.

smlouvy

veřejnoprávní

"a to v rozsahu 12 hodin týdně"
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smlouvy tak, že se

vypouštějí

2. Smluvnl strany se dohodly na změně článku ll. odst. 1 veřejnoprávní smlouvy, který n ově
zni takto:

.. Výkon služby bude prováděn dle potřeb obce Kosoř zpravidla dvoučlennou hlídkou
v maximálním rozsahu 1100 s trážníkohodin za kalendářní rok. Činnost městské
policie bude rovnoměrně rozložena do jednotlivých kalendářních týdnů
s přihlédnutím k _potřebám a požadavkům obce Kosoř a kapacitním možnostem
Měs tské police Cernošice. Do uvedeného časového rozsahu se započítává i doba
potřebná pro administrativní zpracování skutků zjištěných na území obce Kos of
Základem poskytovaných služeb je vykonáváni úkolů stanovených zákonem o obecní
policii, zejména komplexní zajištění veřejného pořádku nepravidelnou hlídkovou činností,
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu včetně měření rychlosti
projíždějících vozidel a dále pak úkoly plynoucí ze zvláštnlch právnfch předpisů (např.
zákon o krizovém řízení) a obecně závazných vyhlášek obce Kosof Úkoly městské
policii zadává starosta obce Kosoř prostřednictvím velitele služby Městské policie
Černošice. V obcí Kosoř je možné uveřejnit kontaktní telefonní číslo na službu městské
policie."

IV.
Zm ěny článku

111. veřejnoprávní smlouvy

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl ánku 111 . veřejnoprávní smlouvy, který n ově zní
takto:

" 1. Obec Kosoř se zavazuje hradit městu Černošice za činnost městské policie poměrnou
část výdajů, které za/Jmují: výdaje na platy strážníků, výdaje na výstroj a výzbroj
strážnfků, výdaje na provoz služebního vozidla, výdaje na výcvik, školení strážníků a
pojištění a další nezbytné související výdaje. K provozním výdajům bude připočtena
poměrná část odpisů za investiční majetek používaný k naplnění této smlouvy. Z
celkových výdajů na činnost Městské policie Černošice {dle příslušné části rozpočtu
města Černošice) budou obci Kosoř účtovány uvedené výdaje v poměru dle počtu
strážníkohodin vykázaných v měsíčních výkazech za kalendářní rok."
" 2. Město Černošice nebude do výdajů na činnost městské policie započítávat související

výdaje z jiných částí svého rozpočtu, jako např. pořizovací výdaje (odpisy) služebny
městské policie a výdaje činností, které zajišťuje Městský úřad Černošice (například na
činnost personalistů, finančního odboru, odboru informatiky aj.). "
"3. Pokuty uložené Městskou policií Černošice jsou příjmem města Černošice. "
,,4. Smluvní strany se dohodly, že obec Kosoř uhradí městu Černošice zálohy na činnost
Městské policie Černošice ve výši 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun
českých) splatné vždy nejpozději k pátému dni měsíce února, května, srpna a listopadu
kalendářního roku. Zálohy budou poukazovány převodem na bankovní účet města
Černošice č. 9021-38806334910800 pod variabilním symbolem č. 5002000002."
"5. Město Černošice je oprávněno v následujících kalendářních letech jednostranně zvýšit
sjednané zálohy na činnost Městské policie Černošice v případě, že celkové náklady
na činnost Městské policie Černošice za předchozí kalendářní rok byly vyšší než
zaplacené zálohy. Za tímto účelem je město Černošice povinno odeslat obci Kosoř
písemné oznámení o nové výši záloh, a to nejpozději do 20. února příslušného
kalendářního roku. Zvýšené zálohy je obec Kosoř povinna platit od měsíce května
příslušného kalendářního roku."
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"6. Vyúčtování záloh dle skutečných výdajů provede město Černošice za období
kalendářního roku. Vyúčtování je město Černošice povinno odeslat obci Kosoř
nejpozději do 20. února následujícího kalendářního roku. Přeplatek na zálohách bude
obci Kosoř vrácen do 90 dnů ode dne doručení vyúčtování. Nedoplatek se zavazuje
obec Kosoř uhradit do 90 dnů ode dne doručení vyúčtování. "

"7. Město Černošice na základě požadavku zpřístupní obci Kosoř veškeré informace
týkající se výdajů na činnost Městské policie Černošice. "
,.8. Město Černošice se zavazuje v přiměřené lhůtě předem informovat obec Kosoř a
všech plánovaných výdajích investičního charakteru (např. nákup automobilu, radaru
aj.). "

v.
Změna článku

Smluvní strany se dohodly, že do
odst. 4., který zní takto:

IV.

veřejnoprávní

článku

IV.

smlouvy

veřejnoprávní

smlouvy se

přidává

nový

"Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva může být zrušena postupem podle ust. § 167
správního řádu, tj. smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní
smlouvy. Ke zrušení této smlouvy je třeba souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje."

Vl.
Závěrečná

1.

ustanovení

Změny veřejnoprávní

nabývají

účinnosti

smlouvy, na kterých se smluvní strany dohodly v této Dohodě,
od 01.01.2021 .

2. Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze

změny.

3. Tato Dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
udělení souhlasu s uzavřením této Dohody nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní tuto Dohodu
deskách po dobu nejméně 15 dnů .

bezodkladně

5. Po dobu platnosti této Dohody bude na
informace o uzavření této Dohody.

úředních

po jejím

Středočeského

uzavření

na svých

deskách smluvních stran

kraje o

úředních

zveřejněna

6. Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Černošice , jeden obec Kasař a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský
úřad Středočeského kraje spolu s žádostí o udělení souhlasu s uzavřen ím této Dohody.
7. Nedílnou přílohu této Dohody tvoří usnesení Zastupitelstva města Černošice, usnesení
Zastupitelstva obce Kosoř o schválení této Dohody. Rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření této Dohody se stane součástí této
Dohody po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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..
8. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona o obcích osvědčuje, že uzavření této
Dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Černošice na jeho 16. zasedáni konaném
dne 02.09.2020 (usnesen í č . Z/16/9/2020) tak, jak to vyžaduje zákon o obcích, čímž jsou
splněny podmínky platnosti tohoto jeho právního jednání.
9. Obec Kosoř ve smyslu§ 41 odst. 1 zákona o obcich osvědčuje , že uzavření této Dohody
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kosoř na jeho zasedán í konaném dne 12.08.2020
(usnesení č. 8) tak, jak to vyžaduje zákon o obcích, čímž jsou splněny podmínky platnosti
tohoto jeho právního jednání.
10. Smluvní strany svým i podpisy stvrzují, že tato Dohoda byla sjednána na základě jejich
pravé a svobodné vůl e.

V Černošicích dne

z 3 -09- 2020

V Kasaři dne

2

-1 1 t J 2 J

Obec Kos oř
Karel Kindl, starosta
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Praha:

19.11 .2020

Číslo jednací:
Spisová značka:

161827/2020/KUSK
SZ_160009/2020/KUSK

Vyřizuje:

Aneta Krombholzová I. 472

Značka:

OLPSA/Krom

ROZHODNUTÍ
Krajský

úřad Středočeského

(dále též "krajský

ú řad" ),

legislativně

kraje, Odbor

rozhodl ve

věci

právní a krajský živnostenský

souhlasu s

uzavřením

úřad

změně

Dohody o

veřejnoprávn í smlouvy mezi městem Černošice a obcí Kasař k zajištění výkonu činnosti

podle zákona

č.

znění pozdějších předpisů

553/1991 Sb. , o obecní policii , ve

(dále jen

"zákon o obecní policii"), nebo zvláštního zákona, takto:
Podle ustanovení § 3a odst. 2 zákona o obecní policii ve spojení s ustanovením § 166
odst. 1 zákona
"správní

řád") ,

č.

řád,

500/2004 Sb., správní

krajský

ve

znění pozdějších předpisů

(dále jen

úřad

souhlasí

s Dohodou o

změně veřejnoprávní

městem

smlouvy podepsanou dne 02.11.2020 mezi

Černošice, IČ 00241121 , se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, zastoupeným

starostou

města

panem Mgr. Filipem

Kořínkem ,

Středočeský

kraj, a obcí

Kasař,

IČ 00241385, se sídlem Průběžná 260 , 252 26 Třebotov, zastoupenou starostou obce

panem Karlem Kindlem ,
veřejnoprávn í

Středočeský

kraj.

Předmětem

smlouvy je změna rozsahu vykonávané

změně

Dohody o

činnosti

obsahu

nákladů .

a výše úhrady

Odůvodnění

Krajský

úřad Středočeského

kraje obdržel dne 13.11 .2020 žádost o

udělení

souhlasu

s Dohodou o změně veřejnoprávn í smlouvy mezi městem Černošice a obci Kasař podle
ustanoveni§ 3a odst. 2 zákona o obecní policii. Vzhledem ke
v plném rozsahu

vyhověno,

podle§ 68 odst. 4 správního

skutečnosti,

řádu

že žádosti bylo

se od dalšího

odůvodnění

upouští.
Podle ustanovení § 166 odst. 1 správního

řádu

lze

změnit

jen písemnou dohodou smluvních stran; bylo-li k
správního orgánu nebo

třetí

Zborovská 11 . 150 21 Praha 5

uzavření

osoby, je tohoto souhlasu

ustanovení § 164 odst. 3 správního

řádu

tel.: 257 230 472

obsah

třeba

veřejnoprávní

smlouvy
i k

třeba

uzavřen í

smlouvy
souhlasu

této dohody;

platí obdobně.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15
rozhodnutí k Ministerstvu vnitra podáním

učiněným

(doručení)

ode dne oznámení tohoto

u Krajského

kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský
od následujícího dne po oznámení

dnů

úřad. Lhůta

úřadu Středočeského

pro odvolání se

počítá

rozhodnutí. Odvolání se podává ve dvou

stejnopisech .

Bc. Aneta Krombholzová
odborná referentka

oddělení

Obdrží:
Město Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice , ID DS u46bwy4

Obec

Kosoř, Průběžná

260, 252 26 Třebotov, ID DS s2dap44

správních agend

