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Veřejnoprávní smlouvauzavřená mezi městysemMoravská Nová Ves a obcíHrušky
(o ýkonu úkolůobecnípoiicie)

1.

Měs{ysMoravskáNová Ves
sldlo:nám.Repub|iky
fu. í07
69í 55 Moravská Nová Ves
|Čo:00283363
zastoupenÍMgř.Bc. Markem KošUtem'starostou
bankovnlspoiení:Českáspolile|na,a's.
č.účtu:í
382079379/0B00
lel:+42O519U22O?
e-mail:podatelna@mnves.cz
obec Hrušky
U Zbrojnice100,691 56 Hrušky
|Čo;00283185
siarostkou
zastoupená:
Bo.Janou Fi|ipovičovou,
banka,a.s.
bankovntÉpojen|:
KomerěnÍ
ě-účtu:
442065'í/o1o0
tel:+420519343220
e-mail:obe@hrusky.cz

uzavíÍajíYeřejEoprávnÍsmlouvu o zájišťováni\.ýkonu Úkolů podle zákona o
.
obecr'í policii taKo:

1 , Městys MoEvská Nová Ves sg'zzvazuje, že liÍn zíízenáPolicie městyse
Moravská Nová V9s bude v době platnosti tétosm|ouvy wkonávat v p|ném
rozsahu úko|y obecnÍ po|ici€ stano\'ené zákonem č. 553/1991 sb'' o
obecŤlipolicii nebo zv|áštnírnákoném V katasiÍu obce Hrušky.
Policie městyse' bude v katastfu obce Hrušky vykonávat foÍmou
nepravidelných dennÍch a noěních směn všechny úkoly stanovené
ákonem ě. 553ií 9€ 1 sb.' o obecni po|iciinebo zvláštnlmiákony obecní
po|icie' tj.: zabezpeóovat místní záleŽitosti veřejnáho pořádku a io
zeiména: přispÍvat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, doh|ížetna
dodrŽovánÍ pravjdel občanskéhosoužří, dohližet na dodížovánÍobecně
záýazných Yyh|áŠeka nařlzení oboe, podllet s€ v ro+ahu stanof./eném
firnto neba zr'|áštnímzákonem na doh|edu nad bezp€ěnostl a p|ynulosti
provozu na pozemnlch komunikacích. podÍlet se na dodržováni PÉVn|ch
předpisů o ochmně veřejného pořádku a v rozsah! svých poYinnost| a
oprávnění stanovených tlmto nebo zv|áštnímzákonem činitoPaťeník jeho
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podíletse na píevencikrimina|iýv obci,pmvádětdohlednad
obnovenÍ,
dodřžovánímčistoty na veřejriých prostrangtvíchv obci, odha|ovat
přestupkya jinéspÉVnrdelikty,i'jjichžprojednávání
oboe,
,e v působnosti
posMovat za úče|em
zpracovánístatistickýchúdajůMinisterstvuvnitra
(dáléjen ,,minister9tvo.)
na poŽádáníúdájěÓ ob€ c nÍpolicii'
Přesný rozpis směn dohodne starosta Městyse MoíáVskáNová Ves se
starostkouobce Hrušky.PR příjezdudo obce Hruš|rystÍážník
teleŤonicky
Wědoml staÍostku,Kerá provedeinstruKáŽa úko|y.
3. Po|icíeměstyse nenípovinná provéstpřís|uŠný
zákrok' j6st|iŽépředá
informace svědčÍcÍ
jiné
o napadenÍnebo
škodnéudá|osti nébo
nestandardní
sÍtuaci
na území
obceHruškvPoliciiČRBřec|av.
lt.
1 . obec Hruškyse zavazujeuhIaditMěstysiMoravskáNová Ves za čínnost

Po|icie rpěsýse Moravská NoVá Ves d|e tétošmlouvyčástku350,.Kě za
jednu hodinu v}&onanéslužby.Vyúčtováním
poslq^nuté
službybude
prováděnoměsÍěně,vŽdydo 10' dne nás|edujícího
po ÍněsÍci,
v kterém
bylas|uŽbaposMnuta'
PříJemz Vybťaných
b|okovýchpokut uloženýchPo|icii městyse Moravská
NoVá Ves na základě tétosm|ouv},je přijmem městyse Moravská NoVá
Ves.

,l

I
:

l

1 . obec Hrušky se zavazuje Vydat stráŽnÍkům
Po|icie městyse Moravská

Nová Ves písemnézmocnění pro prokázáni oprávněnostivýkonu
PravomÓcína jejím územído 15 dnů od doručentžádostiMěsiysé
MoÍávskáNová Ves s údajio konkrétním
strážníkoví.
obec Hruškyse zayazuje zasílat Policii měsiyse MoÍavská Nová Ves
pÉvntpředpisyobce a inÍormace
o ůčinnosti
těchtopňedpísů
do 5 dnůode
dnejejichvy'dání.
obec Hruškybude poslq/tova1-Po|icii
měs1yseMoíavskáNová Ves včes
infomace potřebnépÍořádnývýkoňúkolů
d|etétosmlouvy.
4. Policie městyse MoravskáNová Ves bude činnostdle tétosm|ouvy
vykonávat v rozsahu a teřmínech,Keré dohodnou stafosta městvse
MoravskéNovéVsi a starostkaobce Hruškv
lv.
1.

Váahy vyptývajÍcí
z létosm|ouvyv]ýs|ovněsmlouvouneupravenése ř|dí
'přislušnými
obecně záVaznýmipIáVBÍmi
př€ d pisy, zejménaákonem o
obcÍch,
po|icii
áko em o obecnl
a správnimřízením,
ÚčastnÍcitéto
veřejnopráVnÍ
sm|ouvyproh|ašujÍ,
Že Vyjadřuje
iejichpravou'
svobodBoua váŽně íníněnou
vů|i,že tuÍo$mloÚVuneuzavlrají
v tísniani
za nevýhodných
podmínek'
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3. Tďo smlouva 'ie uzavíranáv souladu s usnesenímrady Městyse
MoravgkáNová Ves č. 3//23b2016ze dne 4.í'2016a v sou|adu
s usnessnlÍn
Íadyobce Hruškyč.3/026/16ze dne 12.1'2016.
4. Tďo sm|ouvaio uzavřénádném,kdy rozhodnutíKrájskéhoúíadu
Jihomoravského
kraje o udě|en|souhlasus uzavřenimléto sm|ouvy
nabudepřávníÍnoci'Přís|ušný
návÍhkraiskému
úřadupřed{oŽí
Městys
Mo'avskáNováVes.
5. PolicieměstyseMorávskáNováVes budena území
p|nit
obceHruš|ry
'
úko|y
dnemuzavÍení
tétoveřeinoprávni
sm|ouvy.
6' Talosm|ouva
se uzavlránadobuneurčitou'
písemnou
7. Tutosm|ouwmůžÉ
foÍmou
vypovědět
ze sm|uvn|ch
Keráko|iv
stranibez udánídůvodů,
výpovědní
lhůtáěiní2 měsicea počíná
běŽet
přvnimdnemnásledujÍciho
ka|endáhlho
měsícepo doručeni
výpovědi
druhéslraně.
8' Tato smlouvamůŽebýt měnénaa doplňovánana zák|aděpísemné
dohody sm|uw|íchshan, a to sé souhlaŠemKíajskéhoúřadu
Jih0mÓravského
kraje.
9, SmluvnÍ
stranyzveřejnÍ
po jej|m
veňejnoPÍávn|
sm|owubezodk|adně
uzavřenÍ
naúřďníchdeskáchsmluvnÍch
stran.
jedno pro Městys
10.Srnlouvase whotovujéVe tŤe6hvyhotoveních,
MoravskáNová VeE iedno pÍoobec Hruš|cy
pro
a jedno vyhotovení
KrajskýÚřadJihomoravského
kraje.
V Moravské
NovéVsi 666,.lL .)..Lol{

V Hruškách
dne lt.r' l",4{

za MěstysMoravskáNováVes
Mgr'Bc.MaÍ€k Košut

Bc. Jana Fi|ipovičová

slarosta

starostka
oBEc tJRuŠKY
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Tato veřejnoprár'nísmiouva byla uzavřena dnem 16.03.2016,kdy nabylo právní moci
rozhodnutíKrajskéhoúřaduJihomoravského
kraje ze dne26'02.2016'č.j. JMK 32|85/2016
.o udělenísouhlasuk uzavřenítétoveřejnoprávní
smlouvy.

