
Veřejnoprávní smlouva 

o výkonu některých činností obecní policie 

 

Na základě usnesení Rada města Holešova č. 492/24/RM/2019 ze dne 04.11.2019 
a usnesení Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 6/5Z/2019 ze dne 09.07.2019 
uzavírají níže uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

I. 
Smluvní strany 

město Holešov 
Masarykova 628, 769 01 Holešov 
IČO: 00287172 
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Seifertem 
(dále jen „město Holešov“) 
 
a 
 
obec Kostelec u Holešova 
adresa Kostelec u Holešova č. p. 58, PSČ 768 43 Kostelec u Holešova 
IČO: 00287342 
zastoupená starostkou RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou 
(dále jen „obec Kostelec u Holešova“) 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv 

a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných činností obecní policie 
na území jiné obce, která obecní policii nezřídila. 

 
2) Město Holešov jako zřizovatel Městské policie v Holešově (dále jen „městská 

policie“) se zavazuje zajistit výkon některých níže sjednaných činností městské 
policie na území obce Kostelec u Holešova, která nemá obecní policii zřízenou, 
a to v rozsahu a za podmínek vymezených touto smlouvou. 

 
3) Obec Kostelec u Holešova prohlašuje, že na jejím území je volné pobíhání psů 

zakázáno obecně závaznou vyhláškou č. 4/2009 s účinností od 20.10.2009 
Úplné znění této obecně závazné vyhlášky předá obec Kostelec u Holešova 
městské policii nejpozději v den uzavření této smlouvy. Obec Kostelec 
u Holešova dále prohlašuje, že má nejpozději v den uzavření této smlouvy 
uzavřenou smlouvu na umístění odchycených psů s příslušným zařízením 
(útulkem pro zvířata), které se nachází ve vzdálenosti max. do 25 km od obce 
Kostelec u Holešova, popř. pro tyto účely disponuje vlastním kotcem, 
který splňuje podmínky dle právních předpisů v oblasti veterinární správy.   

 



III. 
Smluvní rozsah činností a úkolů 

 
1) Městská policie bude při zachování veškerých práv a povinností strážníka 

vyplývajících ze zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, provádět odchyt toulavých a opuštěných psů a jejich transport 
do příslušného zařízení ve smyslu ustanovení § 13b zákona č. 246/1992 Sb.,  
na ochranu zvířat proti týrání a v souladu s ustanovením § 42 zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2) Bude-li v průběhu výjezdu hlídky zjištěn držitel psa a bude-li to možné, 

bude odchycený pes předán jemu. V případě, že jednání držitele psa bude 
ze strany městské policie vyhodnoceno jako přestupek dle § 4 odst. 2 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
je městská policie oprávněna postihnout držitele psa za přestupek příkazem 
na místě, popřípadě zpracovat písemnou dokumentaci a věc postoupit 
k projednání příslušnému správnímu orgánu. 

 
3) Městská policie provede výjezd k odchytu toulavého a opuštěného psa dle 

aktuální potřeby na základě osobního či telefonického podnětu starosty nebo 
místostarosty, případně odpovědného pracovníka obce Kostelec u Holešova. 
Seznam těchto osob bude nejpozději v uzavření této smlouvy předán městské 
policii a ze strany obce bude průběžně aktualizován. 

 
4) Město Holešov prohlašuje, že úkoly dle předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy bude vždy plnit zpravidla dvoučlenná motorizovaná hlídka městské 
policie a strážníci, kteří budou činnost provádět, jsou k plnění úkolů řádně 
vyškoleni. 

 

5) Obec Kostelec u Holešova je povinna mít po celou dobu platnosti této smlouvy 
uzavřenou smlouvu s příslušným zařízením (útulkem pro zvířata), 
popř. disponovat vlastním kotcem, který bude splňovat podmínky dle právních 
předpisů v oblasti veterinární správy. V případě, že nebude předem zajištěno 
umístění odchyceného psa dle věty první tohoto odstavce, je strážník městské 
policie oprávněn provedení odchytu odmítnout. 

 
6) Za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů dle čl. III odst. 1 

této smlouvy odpovídá město Holešov.  
 
7) Starosta obce Kostelec u Holešova se zavazuje vydat ke dni, kdy tato smlouva 

nabude účinnost, každému strážníkovi městské policie písemné pověření, 
kterým strážník bude prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci 
na katastrálním území obce Kostelec u Holešova ve shora uvedeném rozsahu.   

 

8) Oprávnění k plnění úkolů dle této smlouvy budou všichni strážníci služebně 
zařazení k městské policii, a to v celkovém počtu stanoveném účinným 
usnesením příslušného orgánu města Holešova. 

 



9) Město Holešov je povinno bez prodlení informovat obec Kostelec u Holešova 
o tom, že strážník, jemuž bylo vydáno písemné pověření dle předchozího 
odstavce, již není strážníkem městské policie. 

 
Čl. IV 

Úhrada nákladů 
 

1) Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie na území obce Kostelec 
u Holešova dle této smlouvy nese tato obec. 

 
2) Smluvní strany sjednávají úhradu nákladů spojených s plněním úkolů městské 

policie dle předchozího odstavce takto: 

a) náklady na výjezd městské policie k odchytu, odchyt toulavého psa a jeho 
převoz do příslušného zařízení dle čl. III odst. 4 této smlouvy jsou 
stanoveny paušální částkou ve výši 1.500 Kč (slovy: 
jedentisícpětsetkorunčeských), 

b) náklady na spotřebované pohonné hmoty a amortizaci služebního vozidla 
městské policie jsou stanoveny paušální částkou ve výši 10 Kč 
(slovy: desetkorunčeských) za 1 ujetý kilometr v souvislosti s výjezdem, 

c) v případě potřeby vyšetření odchyceného toulavého a opuštěného 
zvířete/psa veterinárním lékařem, je tato položka účtována dle ceny 
účtované veterinárním lékařem, s nímž bude mít město Holešov k tomuto 
účelu uzavřenou smlouvu. 

 

3) V případě neúspěšného odchytu toulavého a opuštěného psa se obec Kostelec 

u Holešova zavazuje uhradit náklady na spotřebované pohonné hmoty 

a amortizaci služebního vozidla městské policie dle předchozího odstavce 

a 50 % nákladů položky dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy, 

tedy 750 Kč (slovy: sedmsetpadesátkorunčeských). Neúspěšným odchytem 

se rozumí zejména případy, kdy pes po příjezdu hlídky nebude nalezen, 

bude se nacházet na takovém místě, kde nebude odchyt možný, odchyt 

se nezdaří, případně si psa v mezidobí převezme jeho držitel. 

 
4) Město Holešov bude náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů městské 

policie obci Kostelec u Holešova účtovat a fakturovat vždy do 15. dne každého 
kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc, ve kterém došlo k odchytu 
toulavého a opuštěného psa. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného 
daňového a účetního dokladu. Ve faktuře bude uvedeno počet 
úspěšných/neúspěšných odchytů, včetně data zákroku, a počet kilometrů 
ujetých motorovým vozidly při plnění sjednaných úkolů.  

 
 

Čl. V 
Doba trvání smlouvy 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit 

písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli z nich. 



Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Jedno vyhotovení 
výpovědi doručí strana podávající výpověď Krajskému úřadu Zlínského kraje. 

 
2) Městská policie začne vykonávat činnosti uvedené v článku III. smlouvy od dne 

nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení 
souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.  

 
 

VI. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření 

na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní. Informaci 
o uzavření této smlouvy a o jejím předmětu zveřejní smluvní strany způsobem 
umožňující dálkový přístup po celou dobu platnosti této smlouvy. 

 

2) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky 
schválenými oběma smluvními stranami, jejichž uzavření podléhá souhlasu 
krajského úřadu. 

 
3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu  
se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

V Holešově dne 13.11.2019   V Kostelci u Holešova dne 13.11.2019  

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Seifert v. r.    RNDr. Marcela Pospíšilíková v. r.                    
starosta města Holešova   starostka obce Kostelec u Holešova   
 
 
 
 
 
Ev. č.: 19/2020 
Vyvěšeno dne: 13.01.2020 
Bude sejmuto dne: 29.01.2020 
Sejmuto dne: 

 

 
 
 



 
 


