Veřejnoprávní smlouva na zajištění odchytu toulavých a
opuštěných zvířat

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č…. ze dne ...... a usnesení Rady
obce Chotíkov č. 1 ze dne 19.10.2015, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu.
Článek I.
Smluvní strany
1. Statutární město Plzeň
Zastoupené: primátorem města Martinem Zrzaveckým
se sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-1120-311/0100
IČO: 00075370
kraj Plzeňský
(dále jen „město Plzeň“)
a
2. Obec Chotíkov
Zastoupená: starostou města Mgr.,Bc.,Ing. Miroslavem Pechátem
se sídlem: Chotíkov 118, 33017 Chotíkov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4528-371/0100
IČO: 00257834
kraj Plzeňský
(dále jen „obec Chotíkov“)
Článek II.
Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že Městská policie Plzeň bude ve smyslu § 3a zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na území
obce Chotíkov úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem v rozsahu a za
podmínek vymezených touto smlouvou.
Článek III.
Určení rozsahu úkolů
1. Městská policie Plzeň bude na území obce Chotíkov vykonávat odchyt
toulavých a opuštěných zvířat a jejich transport do příslušného zařízení
(útulku) ve smyslu ust. § 13b zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání a § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti a oprávnění vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

jsou strážníci Městské policie Plzeň oprávněni uplatňovat jen v situacích, které
bezprostředně souvisí s odchytem toulavých a opuštěných zvířat.
2. Město Plzeň prohlašuje, že k plnění úkolů dle odstavce 1 tohoto článku
smlouvy jsou strážníci a zaměstnanci zařazení do městské policie, kteří budou
tuto činnost provádět, řádně vyškoleni a jsou držiteli příslušného povolení k
této činnosti.
3. Městská policie provede výjezd k odchytu toulavého nebo opuštěného zvířete
pouze na základě osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby a to na
tísňovou linku MP Plzeň 156. Kontaktními osobami obce Chotíkov jsou:
Eva Hádková, tel: 728 888 952
Miroslav Pechát, tel: 724 179 277
Kateřina Moučková, tel: 608 120 248
Každou změnu kontaktní osoby včetně telefonního čísla písemně oznámí
starosta obce Chotíkov městu Plzeň na adresu Statutární město Plzeň,
Městská policie Plzeň, Perlová 3, 304 29 Plzeň.
4. O výjezdu hlídky MP na území obce Chotíkov rozhodne příslušný strážník
Operačního oddělení MP Plzeň. V případě že:
i.
celková bezpečnostní situace v Plzni neumožňuje oslabení sil a
prostředků městské policie v Plzni;
ii.
specializovaná hlídka odchytu zvířat bude v daném okamžiku
plně vytížena výkonem činnosti v Plzni
velitel Městské policie Plzeň může výjezd strážníků zakázat, případně odložit
na pozdější dobu. O této skutečnosti bez zbytečného odkladu vhodným
způsobem informuje kontaktní osobu obce Chotíkov.
5. Obec Chotíkov vydá strážníkovi Městské policie Plzeň písemné zmocnění,
kterým bude tento prokazovat po dobu platnosti smlouvy oprávněnost výkonu
pravomoci na území obce Chotíkov. Takové písemné zmocnění vydá obec
Chotíkov pro každého strážníka zvlášť, a to ve třech stejnopisech, z nichž
jeden je určen pro obec Chotíkov, jeden pro příslušného strážníka a jeden pro
Městskou policii Plzeň.
6. Obec Chotíkov se dále zavazuje zpřístupnit Městské policii Plzeň ke dni, kdy
tato smlouva nabude platnosti, přesnou a přehlednou evidenci psů, která bude
pravidelně aktualizována.
7. Úkoly dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy budou plněny vždy dvoučlennými
motorizovanými hlídkami Městské policie Plzeň. Alespoň jeden člen musí být
osobou oprávněnou k odchytu zvířete dle zvláštního zákona.
8. Obec Chotíkov je povinna zajistit předem pobyt odchyceného zvířete v
příslušném zařízení (útulku). Útulkem, jemuž budou odevzdána odchycená
zvířata, se pro účely této smlouvy stanovuje Útulek pro zvířata v nouzi,
Daimlerova 1219, Plzeň (tel. 724 317 314).

Pokud z důvodů nikoli na straně Městské policie Plzeň nebude možné umístit
odchycená zvířata v uvedeném zařízení, jsou strážníci Městské policie Plzeň
oprávněni umístit tato zvířata v jiném obdobném zařízení. Náklady spojené
s péčí o odchycená zvířata v tomto zařízení jdou k tíži obce Chotíkov.
9. V případě realizace odchytu, který bude vyžadovat veterinární asistenci, si
Městská policie Plzeň vyhrazuje právo přivolat veterinárního lékaře. Náklady
spojené s činností veterináře dle tohoto ustanovení jdou k tíži obce Chotíkov.
10. V případě odchytu zvířete, které bude vyžadovat veterinární péči, předávají
strážníci zvíře veterinárnímu lékaři. Náklady spojené s veterinární péčí o
odchycená zvířata jdou k tíži obce Chotíkov.
11. O odchytu zvířete a jeho umístění do útulku nebo veterinárního zařízení
informuje Městská policie Plzeň bez zbytečného odkladu obec Chotíkov na
elektronické adrese: chotikov@volny.cz a telefonicky některou z kontaktních
osob. Město Plzeň - Městská policie Plzeň prohlašuje, že nechce nabývat
vlastnického práva k odchyceným zvířatům.
12. Za výkon činnosti Městské policie Plzeň na území obce Chotíkov se považuje i
doba přesunu z Plzně do obce Chotíkov a zpět, doba předávání zvířete do
útulku nebo jiného zařízení a administrativní činnosti spojené výkonem
činnosti městské policie (např. sepisování úředních záznamů).

Článek IV.
Úhrada nákladů
1. Náklady spojené s výkonem úkolů Městské policie Plzeň na území obce
Chotíkov dle této smlouvy nese obec Chotíkov.
2. Náklady spojené s plněním úkolů Městské policie Plzeň dle předchozího
odstavce spočívají zejména:
a. v platových nákladech, nákladech na zdravotní i sociální pojištění,
b. v nákladech na pohonné hmoty a opotřebení vozidla,
c. v nákladech na opotřebení výstroje a výzbroje strážníků a zaměstnanců
obce zařazených do Městské policie Plzeň,
d. v nákladech na vyškolení strážníků a zaměstnanců obce zařazených do
Městské policie Plzeň,
e. v nákladech na pojištění.
3. Částka za jednu hodinu práce strážníka (zaměstnance obce zařazeného do
Městské policie Plzeň) realizovaná dle čl. III. bodu 1. je smluvními stranami
stanovena na 377 Kč/hod. V ceně jsou zahrnuty náklady uvedené v čl. IV
odst. 2, s výjimkou čl. IV, odst. 2 písm. b).

4. Náklady za používání vozidel [čl. IV, odst. 2 písm. b)] budou účtovány ve výši,
kterou stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí vydaná na
základě zmocnění daného ustanovením §189 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění.
5. Město Plzeň bude náklady spojené s výkonem sjednaných úkolů městské
policie obci Chotíkov účtovat a fakturovat vždy do 15. dne každého
kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Faktura bude mít
veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu. Ve faktuře bude
uveden počet úspěšných odchytů, doba strávená plněním úkolů dle článku III.
smlouvy a počet kilometrů ujetých motorovými vozidly při plnění sjednaných
úkolů.
6. Obec Chotíkov se zavazuje uhradit fakturované náklady vždy bezhotovostním
převodem ve prospěch bankovního účtu města Plzně uvedeného v čl. I. této
smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti 14-ti dnů ode dne doručení faktury.

Článek V.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
Článek VI.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží město Plzeň, jeden obec Chotíkov a jeden stejnopis, včetně
příslušných příloh obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Smlouva nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.
5. Úkoly vyplývající z této veřejnoprávní smlouvy bude Městská policie Plzeň na
území obce Chotíkov vykonávat počínaje prvním dnem následujícím po dni,
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o
udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

6. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Plzně
a usnesení Rady obce Chotíkov a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
8. Město Plzeň i obec Chotíkov jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
druhé straně. Výpověď musí být oběma stranami oznámena Krajskému úřadu
Plzeňského kraje.
9. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která
vyžaduje souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje.

V .......... dne ..........

………………………
statutární město Plzeň

V ................. dne ..........

……………………...
obec Chotíkov

