
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2013 

Nová veřejnoprávní smlouva mezi Statutárním městem Liberec a 
Městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území 
města Frýdlant pro rok 2013-2015 

 
Předkládá:  Bc. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního města Liberec, v.r.

  

Zpracoval:  Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 
  

 



  
 

Důvodová zpráva 
 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 219/2011, ze dne 27. 10. 2011, byl schválen záměr 
Statutárního města Liberec zajišťovat služby ochrany veřejného pořádku Městskou policí 
Liberec v jiných městech a obcích Libereckého kraje. 
Konkrétní forma spolupráce byla naplněna s Městem Frýdlant v roce 2012 podpisem 
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie, ze dne 1. března 2012. Tento 
koncept spolupráce počítající s nasazením libereckých městských strážníků se oboustranně 
osvědčil, přičemž ze strany Města Frýdlant vyvstal požadavek na obnovení spolupráce i pro 
rok 2013-2015. 
Rada města Liberec na svém 4. zasedání dne 19. 2. 2013 schválila znění Veřejnoprávní 
smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o plnění úkolů při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území 
města Frýdlant pro rok 2013-2015. 
Rada města uložila Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat veřejnoprávní 
smlouvu a předložit informaci na jednání zastupitelstva města. Dále Ing. Zbyňku Karbanovi, 
vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit navýšení rozpočtu městské policie o příjmy 
z veřejnoprávní smlouvy a Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie,  zajistit její 
realizaci. 
 
 
 



Číslo smlouvy (obec):  Číslo smlouvy (město Liberec): MP- 
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Veřejnoprávní smlouva 
oo  vvýýkkoonnuu  úúkkoollůů  mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee  

uzavřená mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant 
 

Smluvní strany 

1. Statutární město Liberec 
zastoupené: primátorkou města paní Bc. Martinou Rosenbergovou 
adresa městského úřadu: Liberec, nám. Beneše 1/1, 460 59 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 
číslo účtu: 4096302/0800 
IČO: 00262978 

a 

2. Obec Frýdlant 
zastoupená: starostou obce Ing. Danem Ramzerem 
adresa Městského úřadu: T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13  
obec s rozšířenou působností 
IČO: 00262781 

 
uzavírají na základě usnesení  Rady města Liberec č.    a usnesení Rady města Frýdlant 
č.   a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a části páté zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

veřejnoprávní smlouvu (dále též jen „smlouva“). 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Statutární město Liberec na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii”) zřídilo jako svůj orgán 
Městskou policii Liberec (dále jen „městská policie”). 

2. Město Frýdlant nezřídilo obecní policii. 

 

II.  Předmět smlouvy 

1. Městská policie Liberec bude na základě této veřejnoprávní smlouvy v souladu 
s ustanovením § 3a odst. 1 zákona o obecní policii vykonávat úkoly při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku a plnit další úkoly podle zákona o obecní policii 
nebo zvláštního zákona, v rozsahu vymezeném touto smlouvou, na území města 
Frýdlant. 

 
III. Rozsah vykonávaných úkolů a den zahájení výkonu úkolů 

1. Městská policie bude na území města Frýdlant vykonávat všechny úkoly stanovené 
zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony a obecně závaznými právními 
předpisy obce, a to formou dvoučlenné hlídky strážníků Městské policie Liberec, která 
se bude pravidelně střídat na denní a noční službu. 

2. Úkoly dle předchozího odstavce této smlouvy bude městská policie vykonávat 
počínaje prvním dnem měsíce následujícího poté, kdy bude veřejnoprávní smlouva 
uzavřena. 

3. Příjem z pokut uložených městskou policií je vždy příjmem rozpočtu Statutárního 
města Liberec, přičemž Statutární město Liberec vždy do každého 15.dni v měsíci 
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poukáže na shora uvedený účet města Frýdlant 50 % z výnosu pokut uložených 
strážníky městské policie, na území města Frýdlant v souvislosti s plněním úkolů dle 
Článku I. této smlouvy, v blokovém řízení na místě zaplacených. 
 

4. Město Frýdlant vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému strážníkovi 
městské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci 
na jeho území. Jeden stejnopis zmocnění bude poskytnut pro potřeby městské policie. 
Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Obdobně se 
postupuje i u nových strážníků. 

Statutární město Liberec se zavazuje bez prodlení informovat město Frýdlant o tom, 
že strážník, kterému bylo vydáno písemné zmocnění, již není strážníkem městské 
policie, resp. pozbyl osvědčení podle zákona o obecní policii. 

5. Starosta města Frýdlant může po dohodě s ředitelem městské policie Liberec požádat 
jednorázově o navýšení počtu strážníků k zajištění kulturních, sportovních nebo 
společenských akcí. Na základě této smlouvy vystaví starosta města Frýdlant 
jednorázovou objednávku vůči Statutárnímu městu Liberec. Výše úhrady se stanoví 
na 3500 Kč za odslouženou pracovní směnu strážníka (11 hodin včetně zákonné 
přestávky).  

6. V případě mimořádných událostí (povodeň, živelná událost apod.), kdy bude na území 
Statutárního města  Liberec nebo jiné obce, na jejímž území městská policie 
vykonává úkoly podle zákona, vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 
ohrožení státu, je strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení obecní policie 
(ředitel městské policie )  je po tuto dobu oprávněn upravit rozsah směn strážníků 
městské policie. O této situaci předem informuje starostu města Frýdlant. 

7. V případě mimořádných událostí (povodeň, živelná událost apod.), kdy bude na území 
Města Frýdlant, vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, 
bude případné navýšení počtu strážníků řešit  veřejnoprávní smlouva uzavřená dle § 
3b z.č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

8. Strážníci městské policie Liberec nebudou na území města Frýdlant provádět odchyt 
zvířat. 

 
IV. Úhrada nákladů 

1. Město Frýdlant se zavazuje poskytnout Statutárnímu městu Liberec úhradu nákladů 
spojených s výkonem úkolů uskutečněných městskou policií pro město Frýdlant, jejíž 
výše se pro první rok účinnosti smlouvy stanovuje paušální platbou za kalendářní 
měsíc ve výši  234 707,-Kč. Výše úhrady nákladů pro druhý a třetí rok účinnosti 
smlouvy se stanoví v písemném dodatku smlouvy. Nedojde-li k uzavření dodatku 
nejpozději v den předcházející výročí účinnosti smlouvy, smlouva bez dalšího zaniká 
v celém rozsahu. 

2. Úhrada nákladů bude splatná vždy zpětně za předchozí kalendářní měsíc 
bezhotovostním převodem na účet statutárního města Liberec uvedený v záhlaví této 
smlouvy v termínu splatnosti do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

3. Město Frýdlant se zavazuje poskytnout bezplatně služebnu se základním inventářem, 
možností připojení k internetu a sociálním zařízením pro zpracování administrativy a 
dále pro odpočinek strážníků dle zákoníku práce.  

 
V. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu tří let ode dne nabytí její účinnosti. Tato smlouva 
nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po jejím uzavření. Smlouva bude 
uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého 
kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí. Výpověď může podat kterákoliv ze 
smluvních stran s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne, 
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následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní 
strana, která obdrží výpověď, zašle kopii výpovědi  s vyznačením data převzetí na 
vědomí Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

3. V případě závažného porušení povinností plynoucích z této smlouvy jednou smluvní 
stranou může druhá smluvní strana tuto smlouvu písemně vypovědět, a to 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. Smluvní strana, která obdrží výpověď, zašle kopii výpovědi  
s vyznačením data převzetí na vědomí Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu na úředních deskách bezodkladně poté, co bude 
uzavřena, a to nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní 
smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. Uzavřená smlouva musí 
být každému přístupná na úřadu města, které je její smluvní stranou. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje. 

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody smluvních 
stran a souhlasu krajského úřadu. 

5. Krajský úřad Libereckého kraje obdrží stejnopis této smlouvy spolu s přílohami 
uvedenými v článku VI. odst. 6 písm. a) a b) smlouvy a s žádostí o souhlas 
s uzavřením této smlouvy. 

6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
a) usnesení Rady města Frýdlant č. 
b) usnesení Rady města Liberec č.  
c) pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu 

k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
 

V Liberci dne              
  
  
 
 

Bc. Martina Rosenbergová v. r. 
primátorka Statutárního města Liberec 

Ve Frýdlantu dne  
 
 
 
 

Ing. Dan Ramzer v. r. 
starosta Města Frýdlant 

 
 
Záznam o zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na úřední desce: 
Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne: 

 


