
Město Český Brod 

TISK  č.  26 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 
Dodatek mezi městem Český Brod a obcí Doubravčice k veřejnoprávní smlouvě 

- obecní policie 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Klára Uldrichová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Český Brod a obcí 
Doubravčice k zajištění činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19. 3. 2007. 

Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem tohoto dodatku smlouvy. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obec Doubravčice požádala o uzavření dodatku k VPS na úseku obecní policie 
spočívající v rozšíření činnosti obecní policie krom již uzavřené smlouvy na měření 
rychlosti o činnost kontroly parkování vozidel. Činnost obecní policie má návaznost 
na případná správní řízení, pokud nedojde k vyřešení přestupku příkazem na místě, 
a to především v gesci ODŽÚ. Uzavření smlouvy je podmíněno souhlasným 
rozhodnutím krajského úřadu. Z předchozího jednání rady města vzešel požadavek 
na vyčíslení aktuálních nákladů na výkon strážníka. Výpočet finančního odboru p. 
Martiny Jelínkové je předložen v příloze. Částka z benchmarku v sobě zahrnuje 
celkové náklady úřadu (6171), prioritně je zpracovaná na průměrné náklady na 
zaměstnance zařazeného do městského úřadu včetně investic, taktéž včetně 
výpočetní techniky a používaných počítačových programů. První dvě tabulky 
představují částku za provozní výdaje strážníků, nejsou v nich investiční výdaje 
(např. pořízení vozidla). Po konzultaci s panem starostou Bc. Jakubem Nekolným 
doporučuji částku 600 Kč za výkon strážníka za jednu (i započatou) hodinu, která 
bude nejvíce odrazem skutečných nákladů. Byl zapracován požadavek z minulé rady 
města na výkon činnosti kolem 6 hodin v kalendářním měsíci. 



Město Český Brod 

Vzhledem k obsahovým změnám se jedná o protinávrh, se kterým byl seznámen 
starosta obce Doubravčice, který neměl zásadních připomínek, nicméně o 
protinávrhu bude případně rozhodovat zastupitelstvo obce Doubravčice. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Neutrální stanovisko. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výdaje a příjmy by měly být vyrovnané. Příjmy z případných pokut jsou  ze zákona 
příjmem města Český Brod. Schválení dodatku má vliv nejen na činnost městské 
policie, ale i ODŽÚ a FO, jejich činnost je hrazena příspěvkem na výkon přenesené 
působnosti. 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 

 

 
 


