
  

 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Úvaly byl vytvořen pomocí programu TED®
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Město Úvaly 

Z Á P I S  

1. Zastupitelstva města Úvaly, 

 konané dne 2. 2. 2023 v 18:00 hod.  

Sál, DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly 

 

Přítomni: Bc. Markéta Rydvalová, Ing. Alexis Kimbembe, Bc. Miloš Ulrich, Petra Fuxová, Miloslav 
Kolařík, Josef Polák, Ing. Jan Černý, Mgr.  Vojtěch Dvořáček, Mgr. Jaromír Gloc, Václav 
Buček, Bc. Ondřej Martinovský, Tomáš Leier, DiS.  

Hosté:  Jana Tesařová, JUDr. Patrik Šebesta, Ing. Jana Svatošová, Ing. Helena Hozmanová, Ing. 
arch. Miroslav Hofman, Jaroslav Špaček, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., Jana Králová, Jitka 
Hamouzová, Jitka Hájková, Monika Šimáňová,   

Omluveni: Mgr. Hana Němcová, Ing. Hana Kameníková, Bc. Pavla Bínová  

Ověřovatelé: Bc. Markéta Rydvalová, Petra Fuxová, Tomáš Leier, Dis.   

Zapsal:  Monika Šimáňová  

Za správnost odpovídá vedoucí úřadu Jana Tesařová 

 

Tento zápis obsahuje údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání 
zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, dále podstatu projednávané věci, 
projevy zastupitelů a občanů výslovně požadované k uvedení do zápisu a dále informaci o tom, zda 
proběhla diskuze a jména diskutujících. Úplné znění diskusí a dotazů zastupitelů a občanů k 
jednotlivým bodům jednání je obsaženo v nepřerušovaném a kompletním záznamu zasedání 
zastupitelstva umístěném na internetových stránkách města a uloženém na městském úřadě. Tento 
záznam byl přenášen online na video kanále: www stránky YouTube  - www.youtube.com 

<http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly, který bude obsahovat osobní údaje účastníků jednání 
a může obsahovat osobní údaje návštěvníků jednání. Dále bude pořízen video záznam, který bude 
možné přehrát a stáhnout na www stránkách YouTube  - www.youtube.com 

<http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly. Tento záznam bude přístupný po dobu 4 let a poté 
bude smazán. Účelem uveřejnění video streamu a video záznamu je lepší informování občanů o 
jednání zastupitelstva v souladu s § 97 Zákona o obcích, přičemž právním základem je oprávněný 
zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce. 

 

Starostka zahájila zasedání v 18:00 hodin. 

Poté starostka pokračovala v jednání a konstatovala, že jednání zastupitelstva bylo svoláno v řádném 
termínu a běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Starostka se dotazovala, zda měl někdo z ověřovatelů k minulému zápisu připomínky. P. Kolařík a p. 
Martinovský konstatovali, že zápis byl ověřen. 
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Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 

Návrh členů návrhové komise ve složení: Václav Buček, Josef Polák  

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje návrhovou komisi ve složení: 

Václav Buček, Josef Polák  

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh ověřovatelů zápisu: Petra Fuxová, Tomáš Leier Dis. 

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje ověřovatele zápisu:  

Petra Fuxová, Tomáš Leier Dis. 

Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Na základě dohody se zastupiteli navrhla starostka stažení bodu MZ 1647/2023 Aktualizace 
indikativního zásobníku projektů města Úvaly 2020- 2024. 

 

Poté starostka nechala hlasovat o níže uvedeném programu. 

 

Pro - 12 Proti - 0 Zdržel se - 0 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po 

jednání 

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti Rady města Úvaly za období od 21.12.2022 do 
2.2.2023 

Schválen 

3. Aktualizace indikativního zásobníku projektů města Úvaly 2020 - 
2024 

Stažen 

4. Informace - podnět k prověření výběrového řízení na tisk a grafické 
zpracování měsíčníku Život Úval 

Schválen 

5. Podání žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ Úvaly Schválen 

6. Pravidla pro ocenění Junior města Úvaly Schválen 

7. Žádost o změnu územního plánu pro lokalitu Nad Okrájkem Schválen 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva - protinávrh usnesení p. Leier 

Schválen 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Schválen 
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Bod Věc Stav po 

jednání 

zastupitelstva 

10. Rozhodnutí o výši odměny -  předseda přestupkové komise Schválen 

11. Vzory veřejnoprávní smlouvy k činnosti Městské policie Úvaly (2023) Schválen 

12. Různé  

13. Dotazy, iniciativní návrhy občanů  

14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 
 

Bod 2. Zpráva o činnosti Rady města Úvaly za období od 21.12.2022 do 2.2.2023 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Informace starostky o činnosti Rady města Úvaly za období od 21.12.2022 do 2.2.2023. 
Kompletní zápisy jsou ke stažení na webových stránkách města. 
K tomuto bodu nebyla diskuze. 

Usnesení č. Z-1/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .  bere na vědomí  
   zprávu o činnosti Rady města Úvaly za období od 21.12.2023 do 2.2.2023 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - zpráva  o činnosti Rady města Úvaly 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - zpráva o činnosti rady města Úvaly 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 3. Aktualizace indikativního zásobníku projektů města Úvaly 2020 - 2024 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

stažen z programu jednání 

Bod 4. Informace - podnět k prověření výběrového řízení na tisk a grafické zpracování 
měsíčníku Život Úval 
Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Zastupitelům byl rozeslán p Janem Brajerem emailem podnět týkající se výběrového řízení na 
tisk a grafické zpracování měsíčníku Život Úval. Požaduje, aby byl  finančnímu výboru zadán úkol 
toto výběrové řízení prověřit. 
K tomuto bodu proběhla diskuze mezi zastupiteli: starostka, p. Dvořáček 
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Usnesení č. Z-2/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   bere na vědomí  
podnět p. Jana Brajera na prověření výběrového řízení na tisk a grafické zpracování měsíčníku 
Život Úval 

I I .   ukládá  

1.  Předsedovi kontrolního výboru ZM 

1.  kontrolnímu výboru prověření postupu při výběrovém řízení na tisk a grafické 
zpracování měsíčníku Život Úval 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 5. Podání žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ Úvaly 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Realizace projektu svazkové základní školy je závislá na mnoha faktorech - získání pozemku pro 
výstavbu od Úvaly Development s.r.o., změně ÚP, která umožní rozšíření kapacity parkoviště 
(požadavek poskytovatele dotace), a v neposlední řadě na výběr projektanta a zhotovitele. 
Statistky demografického vývoje ukazují, že kapacita školy bude tento rok čelit hraničním 
hodnotám, v dalších letech se bude situace ještě zhoršovat. V této fázi si město nemůže dovolit 
spoléhat na hladký průběh jednání a řízení, jejichž výsledek nemůže ovlivnit. Rada města 
rozhodla o tom, že obě varianty řešení nedostatečné kapacity ZŠ budou paralelně řešeny, a 
proto zadala vedoucímu OID prověření možnosti přístavby Základní školy Úvaly na volném 
prostranství přilehlém l náměstí Arnošta z Pardubic. Jednalo by se o přístavbu šesti kmenových 
tříd po 30ti dětech a pěti odborných tříd, potřebné tělocvičny, jídelny a kuchyně s kapacitou 800 
jídel/den. Odhadované náklady činí 300mil. Kč. MŠMT vypsalo dotační titul pro rekonstrukce a 
přístavby s příspěvkem až 70% uznatelných nákladů. Nyní nestojíme před samotným 
rozhodnutím, kterou cestou se vydat. Rozhodnutí a usnesení zastupitelstva spočívá v umožnění 
podání žádosti a zajištění případného financování varianty přístavby.  
 

Dále však budeme usilovat o zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci na svazkovou školu. 
23. ledna byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva na projektanta dokumentace pro změnu 
územního rozhodnutí svazkové základní školy. 
 

Termín pro podání žádosti je 28. 2. 2023, dokončení realizace 8/2025. 
K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Usnesení č. Z-3/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   souhlasí  s  

podáním žádosti v rámci dotačního titulu MŠMT podprogramu 133D 342 Podpora rozvoje 
výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí na 

akci přístavby Základní školy Úvaly (11 tříd, tělocvična, jídelna) 

I I .   pověřuje  
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zajištěním realizace tohoto usnesení prostřednictvím projektové manažerky 

přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

Bod 6. Pravidla pro ocenění Junior města Úvaly 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Na jednání zastupitelstva města dne 24.11.2022 byl vznesen podnět na zvýšení odměny za 
získání ocenění Junior města Úvaly z 5 000,- Kč. na 10 000,- Kč. V této souvislosti jsou 
zastupitelstvu města předkládána ke schválení aktualizovaná Pravidla pro ocenění Junior města 
Úvaly. 
K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Usnesení č. Z-4/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   schvaluje 

Pravidla pro ocenění Junior města Úvaly 

I I .   ukládá  

s tarostce zaj ist i t  real izac i  tohoto usnes ení  prostřednictv ím vedoucí  OSPR  

Příloha č.1 k materiálu Zastupitelstva města Úvaly - Pravidla pro ocenění Junior města 
Úvaly 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 7. Žádost o změnu územního plánu pro lokalitu Nad Okrájkem 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Rada města na svém jednání dne 16.1.2023 doporučila zastupitelstvu města schválit zahájení 
jednání k žádosti společnosti Úvaly u koupaliště s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - 

Vinohrady o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro lokalitu Z.09  na 
pozemcích parc.č. 2900/1 a 2860/2 oba v k.ú. Úvaly u Prahy. Dle stávajícího platného územního 
plánu se jedná o lokalitu louky a pastviny. Navrhovaná změna je funkční využití bydlení v 
rodinných domech městské a příměstské. Důvodem je propojení stávající  zástavby rodinných 
domů mezi ulicemi Nad Koupadlem a Mánesova. Veřejně prospěšná stavba č.9 - komunikační 
propojení Nad Koupadlem a mezi ulicí Mánesova bude zachována. Stanovisko Krajského úřadu 
Středočeského kraje je kladné.  
Odbor životního prostředí doporučuje zahájit jednání na pořízení změny č. 14 územního plánu 
Úvaly. 
Dopad na rozpočet města - náklady na pořízení změny č. 14 územního plánu budou předloženy 
pořizovatelem a zpracovatelem koncem tohoto měsíce, a to z důvodu vyjasnění podmínek 
stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj pro standardizaci jevů v územně plánovací 
dokumentaci a doplnění případných požadavků města Úvaly. 
K tomuto bodu proběhla diskuze mezi zastupiteli: starostka, p. Černý. 
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Usnesení č. Z-5/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   bere na vědomí  
žádost společnosti Úvaly u koupaliště s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady o 

pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro lokalitu Z.09  na pozemcích parc.č. 
2900/1 a 2860/2 oba v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   schvaluje 

zahájení jednání o změně č.14 územního plánu Úvaly 

I I I .   ukládá  

1.  starostce 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím OŽPÚR 

Termín: 31.3.2023 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - žádost 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - stanovisko kraje 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - protinávrh 
usnesení p. Leier 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
může obec poskytovat za výkon funkce odměnu v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v 
platném znění. O výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků rozhoduje 
zastupitelstvo města. 
Usnesením č. Z- 14a/2022 byly schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
jednotlivých funkcí v maximální výši:  
místostarosta    39 089 Kč 

člen rady      8 687 Kč 

předseda výboru nebo komise   4 343 Kč 

člen výboru nebo komise    3 619 Kč 

zastupitel jinde neuvedený                 2 171 Kč 

 

P. Leier navrhl ponechat odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v původní výši.  
Starostka přečetla níže uvedené usnesení. 

 

Usnesení č. Z-6/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   s tanovuje 

ponechat odměny neuvolněným zastupitelům v původní schválené výši dle usnesení  
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1. neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 23.9. a 24..9 
2022 (dále jen „neuvolnění členové zastupitelstva“) poskytování měsíční odměny podle 
ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. v platném znění takto:  
místostarosta    39 089 Kč 

člen rady                  8 687 Kč 

předseda výboru nebo komise               4 343 Kč 

člen výboru nebo komise                3 619 Kč 

zastupitel jinde neuvedený      2 171 Kč 

2. neuvolněnému členu zastupitelstva bude odměna podle bodu I. 1. poskytována  od 
20.10.2022 po dobu výkonu funkce, 

3. náhradníkům po uprázdnění mandátu neuvolněného člena zastupitelstva se poskytuje 
odměna podle bodu  
    I. 1. nejdříve ode dne složení slibu, 
4. stane-li se uvolněný člen zastupitelstva neuvolněným členem zastupitelstva, je mu 
poskytována měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva podle bodu I. 1. ode dne, 
kdy se stal neuvolněným členem zastupitelstva 

5.  v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytnuta odměna podle bodu I. 1. za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím tajemnice 

nepřijato, pro: 1, proti: 2, zdržel se: 9, mimo místnost: 0 

Bod 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
může obec poskytovat za výkon funkce odměnu v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v 
platném znění. O výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků rozhoduje 
zastupitelstvo města. 
Usnesením č. Z- 14a/2022 byly schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
jednotlivých funkcí v maximální výši:  
místostarosta    39 089 Kč 

člen rady      8 687 Kč 

předseda výboru nebo komise   4 343 Kč 

člen výboru nebo komise     3 619 Kč 

zastupitel jinde neuvedený     2 171 Kč 

 

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění aktualizace k 1.1.2023,  lze maximální možnou 
výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva navýšit o 10% tj. 
místostarosta     42 998 Kč 

člen rady       9 556 Kč 
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předseda výboru nebo komise               4 777 Kč 

člen výboru nebo komise                3 981 Kč 

zastupitel jinde neuvedený       2 388 Kč 

 

Usnesení č. Z-7/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   s tanovuje 

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění,  v maximální možné výši odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva takto:. 
místostarosta    42 998 Kč 

člen rady       9 556 Kč 

předseda výboru nebo komise               4 777 Kč 

člen výboru nebo komise     3 981 Kč 

zastupitel jinde neuvedený      2 388 Kč 

2. neuvolněnému členu zastupitelstva bude odměna podle bodu I. 1. poskytována  od 
2.2..2023 po dobu výkonu funkce, 
3. náhradníkům po uprázdnění mandátu neuvolněného člena zastupitelstva se poskytuje 

odměna podle bodu I. 1. nejdříve ode dne složení slibu, 
4. stane-li se uvolněný člen zastupitelstva neuvolněným členem zastupitelstva, je mu 
poskytována měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva podle bodu I. 1. ode dne, 
kdy se stal neuvolněným členem zastupitelstva 

5.         v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytnuta odměna podle bodu I. 1. za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí úřadu 

Termín: 2.2.2023 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0 

Bod 10. Rozhodnutí o výši odměny -  předseda přestupkové komise 

Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Rada města na svém jednání dne 16.1.2023 doporučila zastupitelstvu schválit návrh navýšit 
částku - měsíční odměny předsedy přestupkové komise JUDr. Václava Kyrala o 2.000,- Kč tj. 
25.000,- Kč/měsíčně. 
Zastupitelstvo města Úvaly přijalo usnesení č. Z- 15a/2022, kterým stanovila  měsíční odměnu 
předsedy přestupkové komise ve výši 23.000,- Kč.  
Rok 2021 zaevidováno 161 podání, v rámci nich řešeno 193 přestupkových případů. 
Rok 2022 zaevidováno 193 podání, v rámci nich řešeno 226 přestupkových případů. 
Nárůst lze opětovně předpokládat i pro rok 2023, což je mimo jiné dáno stále rostoucím počtem 
obyvatel ve správním obvodu komise (zejména "satelity" Zlatá, Sibřina, Jirny, Nové Jirny, Škvorec, 
Dobročovice, ale i samotné Úvaly), ale také kvalitní činností Městské policie Úvaly, zejména v 
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oblasti dohledu nad dodržováním veřejného pořádku - typicky neoprávněné zabrání veřejného 
prostranství parkováním vozidel a znečišťování veřejného prostranství odkládáním odpadů 
mimo vyhrazená místa, kdy je odpad dovážen vozidly (využití kamerového systému). 
Vzhledem k nárustu agendy je současná dotace hodin, na které je uzavřena dohoda s JUDr. 
Kyralem, nedostatečná. 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc, starostka, pí Tesařová. 

 

Usnesení č. Z-8/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   schvaluje 

předsedovi přestupkové komise měsíční odměnu ve výši 25000,- Kč od 2.2.2023 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí úřadu 

Termín: 2.2.2023 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 11. Vzory veřejnoprávní smlouvy k činnosti Městské policie Úvaly (2023) 
Předkladatel: Markéta Rydvalová, starostka 

Na základě podnětu ze zastupitelstva ze dne 21.12.2022 byla vypracována komplexní změna 
veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie uzavírané dle § 3a zák. 553/1991 Sb., o obecní 
policii. 

Předkládá se vzor změny stávající smlouvy, která je koncipována jako změna komplexní, jakož i 
vzor veřejnoprávní smlouvy pro nové obce. 
Principy smlouvy: 

- sjednání ročního počtu hodin, které bude vykonávat činnost MP Úvaly v jiné (sousední obci) 
obci, 

- sjednaný počet hodin bude vykonávat hlídka o dvou strážnících (lze snížit nebo navýšit dle 
potřeby a účetní hodiny se tím poměrně mění) 
- konkrétní úkoly a plán služeb sjedná aktuálně starosta obce s velitelkou MP Úvaly 

- nad sjednaný rozsah je možné vykonávat činnost po dohodě starostů (tzv. prováděcí dohoda, 
kde se sjedná počet hodin dle možností MP Úvaly a cena je stanovena VPS) 
- nad sjednaný rozsah vykonává činnost MP Úvaly na vyžádání IZS nebo v tísňových stavech, 

pokud nejde o činnost v běžných hodinách dle prvého bodu a cena je stanovena VPS 

- činnost MP Úvaly je vedena jako komplexní dle zákona o obecní policii 
- náhrada nákladu je stanovena na rok 2023 - 500,- Kč/hod./strážník, tedy 1000,- Kč hlídka, 
administrativní práce, které s tím souvisí je nutno je vykonávat na služebně 500,- Kč/hod./práce, 
umístění zvířete, které MP odchytila na území obce 600,- Kč/den + prokázané veterinární náklady 
+ prokázané náklady na převzetí útulkem, pokud takové nastanou 

- fixní amortizační náklady na obnovu technických prostředků, které jsou nad rámec potřeb 
města, tedy zpravidla dalšího motorového vozidla MP Úvaly, kdy 70000,- Kč je propočteno jako 
potřeba města a bude hradit město a 130000,-Kč se rozpočítá mezi obce dle poměru hodin 
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činnosti sjednaných ve VPS, a dle potřeby se pořídí vozidlo nebo jiný technický prostředek 
užívaný MP v obcích 

- možnost činnosti MP Úvaly v obci pro orgány města Úvaly (bude hradit město Úvaly) nebo jiné 
obce (např. dokončení zákroku za hranicí obce) (bude hradit obec, kde zákrok započal) 
- sjednána inflační doložka dle výše roční inflace stanovené ČSÚ, která bude uplatněna po 
předchozím oznámení obci městem Úvaly do 31.5. kalendářního roku a bude hrazena v platbě 
od 15.6. kalendářního roku 

- platby za hodiny ve čtyřech splátkách, vždy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12 kalendářního roku na 
účet města Úvaly 

- platba za "nadstandardní hodiny" + platba za odchyt a  umístění zvířat, fakturou vystavenou dle 
potřeby městem Úvaly s 15 denní splatností 
- náhrada případných škod způsobené MP budou hrazeny z pojištění města Úvaly (sjednáno pro 
MP za každý případ 10mil. korun), kdy je uplatnitelné i v obcích působnosti dle VPS. Při 
překročení škody je hrazena obcí, a to buď z jejího pojištění nebo z rozpočtu (dle uvážení a 
možností obce) 
- smlouva na dobu neurčitou 

- výpovědní doba kterékoli strany s šestiměsíční dobou počínající běžet prvním dnem 
následujícího měsíce po doručení výpovědi. 
 

Smlouvu nebo dohodu o její změně musí vždy odsouhlasit zastupitelstva obou smluvních stran. 
Předložené vzory veřejnoprávní smlouvy a dohody o změně veřejnoprávní smlouvy splňují 
náležitosti zákona o obecní policii a jsou  Krajským úřadem Středočeského kraje odsouhlaseny. 
Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc, starostka, pí Tesařová. 

Usnesení č. Z-9/2023 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   schvaluje 

vzor veřejnoprávní smlouvy a vzor dohody o změně této veřejnoprávní smlouvy o činnosti 
Městské policie Úvaly na území jiné obce 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím velitelky MP 

Termín: do odvolání 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

12. Různé 

 

13. Dotazy, iniciativní návrhy občanů 
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14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 

 

 

 

 

 

Starostka ukončila zasedání v 19:23 hodin. 

 

 

Bc. Markéta Rydvalová 

starostka 

 

Petra Fuxová 

zastupitel 

 

Tomáš Leier, Dis. 

zastupitel 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
platném znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je 
pro občany k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. 



Zpráva o činnosti rady města za období od 22.12.2022 do 2.2.2023 

Jednání rady se konalo celkem 1x RM, a to 16.1.2023 

 

RM 16.1.2023 

 

R-1/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Dodatek č. 4 smlouvy č. 2131212-03 o údržbě výtahového zařízení v objektech města 
se společností Schindler CZ, a.s. 
I .   schvaluje  

uzavření dodatku č.4 smlouvy č. 2131212-03 o údržbě výtahového zařízení se 
společností Schindler a.s. se sídlem Walterovo nám. 329/3, ICO 27127010. 
Předmětem Dodatku č. 4 je přidání dalších 2 ks výtahového zařízení a to v 

objektu Riegerova 65  (invalidní plošina) a v Kollárově 1260, pavilon (jídelní 
výtah). Dohodnutá cena dle servisní smlouvy se tímto navyšuje o částku 12.600,- 
Kč bez DPH (15.246,- Kč vč. DPH) ročně 

I I .   pověřuje  

1.  starostku 

1.   podpisem Dodatku č .  4 smlouvy č.  2131212 -03 o údržbě 
výtahového zař ízení  v  objektech města  

I I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-2/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Aktualizace indikativního zásobníku projektů města Úvaly 2020 - 2024 

I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schvál it  aktual izac i  zásobníku projektů města Úvaly pro 
roky 2020 –  2024.  Jedná se o změny dle  př í lohy  

I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  usnesení  
Termín:  24.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

R-3/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Záměr pronájmu části nebytových prostor v 1.patře objektu č.p.276, Pražská ulice, 

Úvaly o celkové výměře 42,70 m2 

I .   schvaluje  

vyhlášení záměru pronájem nebytových prostor v 1.NP objektu Pražská ulice 
čp.276, Úvaly o celkové výměře 43m2 za účelem provozování divadelních 
zkoušek divadelního spolku OUDIV z.s. a uskladnění kulis a kostýmů 

I I .   jmenuje 

výběrovou komisi v tomto složení: 
Miloš Ulrich, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková, Jitka Hamouzová 



I I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-4/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Darovací smlouva věci movité - 6 ks repasovaných počítačů HP Compaq SFF PC 

I .   schvaluje  

darovací smlouvu věci movité mezi společností Polysoft. s.r.o., se sídlem U 
Jankovky, 153 00 Praha 16, IČO:45274304 (dárce) a městem Úvaly, se sídlem 
Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, IČO: 00240931 (obdarovaný). Předmětem daru je 6 
ks repasovaných počítačů HP Compaq SFF PC, sestavených ze skladových 
komponent. Tento dar bude určen k podpoře činnosti aktivit obdarovaného, 
které vykonává jako právnická osoba (obec), a to s účelem na IT vybavení 
Městské policie ve formě obnovy používané techniky 

I I .   pověřuje  

1.  starostku 

1.   podpisem darovací  smlouvy  

I I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-5/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Postavení pomníku odboje - Spolek pro postavení pomníku odboje, z.s. 
I .   konstatuje ,  že  

v navrhovaném termínu nelze pomník odboje v prostoru budoucího dopravního 
terminálu v místě u závor zrealizovat 

I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

R-6/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Vzory veřejnoprávní smlouvy k činnosti Městské policie Úvaly (2023) 
I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schválení  vzoru veřejnoprávní  smlouvy a vzoru dohody o 
změně této veřejnoprávní  smlouvy o č innost i  městské 
pol ic ie  města Úvaly na území j iné obce  

I I .   ukládá  

Janě Králové -  vel i te lka MP zaj ist it  real izac i  tohoto usnesení  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 



R-7/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Výroční zprávy školských zařízení 
I .   bere na vědomí  

výroční zprávy za  školní rok 2021/2022 těchto školských zařízení: 
- Základní škola Úvaly 

- Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace 

- Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  
Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-8/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Návrh na přepracování návrhu územního plánu Úvaly 

I .   bere na vědomí  
návrh pořizovatele Ing. arch. Zdeňka Kindla na přepracování návrhu územního 
plánu Úvaly 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  jednání  na krajském úřadě Středočeského kraje  ve 
spolupráci  s  panem Ing.  arch.  Zdeňkem Kindlem  

2 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023 

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-9/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o změnu územního plánu pro lokalitu Nad Okrájkem 

I .   bere na vědomí  
žádost společnosti Úvaly u koupaliště s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - 
Vinohrady o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro lokalitu 
Z.09  na pozemcích parc.č. 2900/1 a 2860/2 oba v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schvál it  zahájení  jednání  o  změně č .14 územního plánu 
Úvaly  

Termín:  24.1 .2023  

I I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  2.2.2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-10/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Návrh na pořízení změny územního plánu Úvaly zkráceným postupem - Radlická 
čtvrť 
I .   bere na vědomí  



návrh na pořízení změny územního plánu Úvaly zkráceným postupem - Radlická 
čtvrť od společnosti YD Real Estate Alfa s.r.o., Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1 

- Nové Město, IČO: 09257594 na pozemcích parc.č. 3841/25, 183 a 3841/352 - 

363 všechny v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  zpracování  znaleckého posudku na cenu poz emků 
parc.č .  3841/357,  359,  361 a 363 k.ú.  Úvaly u  Prahy:  

dle stávaj íc ího zařazení dle  územního plánu do izolační  ze leně 
a  

dle navrhovaného zařazení  do územního plánu do ploch č istě 
obytného území  

2 .   zaj ist i t  jednání  se  společnost í  YD Real  Estate Alfa s. r .o .  a 

města Úvaly po vypracování  posudku  

3 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-11/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o kácení bříz na pozemku města parc.č. 200 k.ú. Úvaly u Prahy 

I .   bere na vědomí  
žádost pana R**** H*****, ******* ******* ****, *** ** ***** 

I I .   souhlasí  s  

pokácením dvou bříz na pozemku parc.č. 200 k.ú. Úvaly u Prahy v majetku 
města Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, za podmínky náhradní 
výsadby 6ks stromů na pozemku města Úvaly 

I I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

 

 

R-12/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Plán údržby majetku města Úvaly v pronájmu Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Úvaly dle smlouvy o nájmu 

I .   schvaluje  

Plán údržby na majetku města Úvaly v pronájmu Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Úvaly IČO: 00663271 na rok 2023 dle smlouvy o nájmu 
pozemku a o podnájmu pozemků ze dne 6.1.2015 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí ekonomického odboru OE 

1 .   vyplacení  částky 350 000, -  Kč na účet  Český rybářský 
svaz,  z.  s . ,  místní  organizace Úvaly  

2.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  



Termín:  28.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-13/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě k domu pro rekreaci ev. č. 
154, ulice Pod Slovany, Úvaly 

I .   souhlasí  s  

vydáním souhlasného stanoviska k plánovaným stavebním úpravám spojené s 
přístavbou a nástavbou rekreačního objektu ev.č. 154 na pozemku parc.č. 
3893/2 k.ú. Úvaly u Prahy dle návrhu společnosti ArchiCon plus, Na Dolinách 
150/4, 147 00 Praha 4, za podmínky, že pro vydání konečného souhlasu, je 
nutné předložit kompletní projektovou dokumentaci 

I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-14/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci 
"Vodovod a splašková kanalizace v lokalitě V. Špály", město Úvaly 

I .   souhlasí  
s vydáním souhlasného stanoviska pro výstavbu splaškové kanalizace a 
vodovodu, která doplňuje stávající městskou kanalizační síť v lokalitě V. Špály dle 
projektu společnosti PPU spol. s r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, 

I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  16.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-15/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření pro společné územní a stavební řízení na výstavbu rodinných 
domů Úvaly, Radlická čtvrť Úvaly z hlediska zeleně 

I .   souhlasí  
s vydáním souhlasného stanoviska pro společnost YD Real Estate Alfa s.r.o. k 
projektové dokumentaci zeleně v Radlické čtvrti na pozemcích parc.č. 
3790,3791,3841/6,3841/25, 3841/49, 3841/138 - 141, 3841/144-147, 3841/150-

154, 3841/157-166, 3841/169-173, 3841/177-179, 3841/182, 3841/183, 3841/336, 

3841/337, 3841/339, 3841/340, 3841/346-351-363, 3845/2, 3845/4 v k.ú. Úvaly u 
Prahy dle návrhu vegetačních úprav v rámci projektu dopravní infrastruktura 
pro akci Úvaly Radlická čtvrť -  jih, kterou zpracoval doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D 

I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  



 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-16/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu, ul. Horova, pozemek parc.č. 3167 
Úvaly u Prahy 

I .   souhlasí  
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru rodinného domu, ul. 
Horova, pozemek parc.č. 3167 Úvaly u Prahy pro manžele Rambouskovi, 
Manželů Dostálových 1305, 19800 Praha - Kyje, za podmínky, že oplocení do 
veřejného prostoru bude v souladu s opatřením obecné povahy č.1/2017 - 

regulace výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném území města 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-17/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Opětovná žádost o vyjádření k dělení pozemku, parc. č. 3684 a 3685, k.ú. Úvaly u 
Prahy - po úpravě návrhu dělení 
I .   souhlasí  

s vydáním souhlasného stanoviska k dělení pozemků parc. č. 3684, k.ú. Úvaly u 
Prahy, nyní o rozloze 401 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku parc. č. 3685, k.ú. Úvaly u Prahy, nyní o rozloze 1354 m2, druh 

pozemku zahrada, dle předložené situace návrhu dělení pozemků, pro **** 
T***** S***********, ***** ***** ****** **** ****, *** **  ****, 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

R-18/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Zápisy z jednání komisí 
I .   bere na vědomí  

zápis č.9/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
zápis č.10/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
zápis č.11/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
zápis č.9/2022 z jednání komise pro kulturu 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-19/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 



1.   1.  stanovit  dle  nařízení  v lády č .  318/2017 Sb.  v  platném 
znění  aktual izace k 1 .1.2023,   v  maximální  možné výši  
odměny neuvolněného č lena zastupitelstva takto: .  

  místostarosta     42 998 Kč  

  č len rady       9 556 Kč  

  předseda výboru nebo komise    4 777 Kč  

  č len výboru nebo komise     3 981 Kč  

  zastupite l  j inde neuvedený    2 388 Kč  

2 .  neuvolněnému č lenu zastupite ls tva bude odměna podle 
bodu I .  1.  poskytována  od 2.2. .2023 po dobu výkonu 
funkce,  

3 .  náhradníkům po uprázdnění  mandátu neuvolněného č lena 
zastupite lstva se poskytuje odměna podle bodu I .  1.  
nejdř íve ode dne s ložení  s l ibu,  

4 .  stane- l i  se  uvolněný č len zastu pite lstva neuvolněným členem 
zastupite lstva,  je mu poskytována měsíční  odměna 
neuvolněného č lena zastupite lstva podle bodu I .  1.  ode 
dne,  kdy se stal  neuvolněným členem zastupite lstva  

5.      v př ípadě souběhu výkonu více funkcí může být 
neuvolněnému č lenov i  zastupite lstva obce poskytnuta 

odměna podle bodu I .  1.  za funkci ,  za kterou mu náleží  
nejvyšší  odměna  

I I .   ukládá  

1.  tajemník úřadu 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  24.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

R-20/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Navýšení odměny -  předseda přestupkové komise 

I .   doporučuje  

rozhodnout o výši měsíční odměny předsedovi přestupková komise ve výši 
25.000,- Kč od 2.2.2023 

I I .   ukládá  

1.  tajemník úřadu 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  24.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-21/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Základní škola Úvaly - změna organizace školního roku 2022/2023 a školního roku 
2023/2024 

I .   souhlasí  
s mimořádnou změnou organizace školního roku  v Základní škole Úvaly z 
důvodu rekonstrukce budovy A školy:  
ŠR 2022/2023 - zkrácení školního roku  
1. – 8. ročník: školní rok bude trvat od 1.9.2022 do 25.6.2023  
9. ročník: školní rok bude trvat od 1.9.2022 do 18.6.2023 



ŠR 203/2024 - odsunutí začátku školního roku o 1 týden 

Školní rok bude trvat od 11.9.2023 do 30.6.2024 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-22/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Komise rady města - dojmenování členů 

I .   jmenuje 

členy komise: 
Komise pro kulturu a volnočasové aktivity: Jana Tesařová, Pavla Pavelková 

Komise pro prevenci kriminality: Ing. Dana Misárková, zástupce Městské policie 
Úvaly - Daniel Bílý 

I I .   bere  na vědomí  
žádost - Ing. Renaty Stojecové - rezignace na člena z Komise pro městské části 

I I I .   ukládá  

1.  tajemnici úřadu 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

 

 

R-23/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Souhlas s nominací člena Svazu měst a obcí České republiky 

I .   souhlasí  s  

1.  nominací města Úvaly, člena Svazu měst a obcí České republiky na člena 
Rady svazu měst a obcí České republiky 

2.  nominací člena Svazu měst a obcí České republiky na člena Rady svazu 
starostku města Úvaly Bc. Markétu Rydvalovou 

I I .   souhlasí  
,aby město Úvaly zastupovala ve Svazu města obcí České republiky a radě Svazu 
starostka města Úvaly Bc. Markéta Rydvalová 

I I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  t ohoto usnesení  ve spolupráci s 
ta jemnic í  

Termín:  28.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-24/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Přístavba ZŠ Úvaly 

I .   pověřuje  

1.  Ing. Janu Svatošovou, projektovou manažerku 

1 .   vyhledáváním dotačních t i tu lů  na př ístavbu ZŠ Úvaly  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 



Zpráva o činnosti rady města za období od 22.12.2022 do 2.2.2023 

Jednání rady se konalo celkem 1x RM, a to 16.1.2023 

 

RM 16.1.2023 

 

R-1/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Dodatek č. 4 smlouvy č. 2131212-03 o údržbě výtahového zařízení v objektech města 
se společností Schindler CZ, a.s. 
I .   schvaluje  

uzavření dodatku č.4 smlouvy č. 2131212-03 o údržbě výtahového zařízení se 
společností Schindler a.s. se sídlem Walterovo nám. 329/3, ICO 27127010. 
Předmětem Dodatku č. 4 je přidání dalších 2 ks výtahového zařízení a to v 

objektu Riegerova 65  (invalidní plošina) a v Kollárově 1260, pavilon (jídelní 
výtah). Dohodnutá cena dle servisní smlouvy se tímto navyšuje o částku 12.600,- 
Kč bez DPH (15.246,- Kč vč. DPH) ročně 

I I .   pověřuje  

1.  starostku 

1.   podpisem Dodatku č .  4 smlouvy č.  2131212 -03 o údržbě 
výtahového zař ízení  v  objektech města  

I I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-2/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Aktualizace indikativního zásobníku projektů města Úvaly 2020 - 2024 

I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schvál it  aktual izac i  zásobníku projektů města Úvaly pro 
roky 2020 –  2024.  Jedná se o změny dle  př í lohy  

I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  usnesení  
Termín:  24.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

R-3/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Záměr pronájmu části nebytových prostor v 1.patře objektu č.p.276, Pražská ulice, 

Úvaly o celkové výměře 42,70 m2 

I .   schvaluje  

vyhlášení záměru pronájem nebytových prostor v 1.NP objektu Pražská ulice 
čp.276, Úvaly o celkové výměře 43m2 za účelem provozování divadelních 
zkoušek divadelního spolku OUDIV z.s. a uskladnění kulis a kostýmů 

I I .   jmenuje 

výběrovou komisi v tomto složení: 
Miloš Ulrich, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková, Jitka Hamouzová 



I I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-4/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Darovací smlouva věci movité - 6 ks repasovaných počítačů HP Compaq SFF PC 

I .   schvaluje  

darovací smlouvu věci movité mezi společností Polysoft. s.r.o., se sídlem U 
Jankovky, 153 00 Praha 16, IČO:45274304 (dárce) a městem Úvaly, se sídlem 
Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, IČO: 00240931 (obdarovaný). Předmětem daru je 6 
ks repasovaných počítačů HP Compaq SFF PC, sestavených ze skladových 
komponent. Tento dar bude určen k podpoře činnosti aktivit obdarovaného, 
které vykonává jako právnická osoba (obec), a to s účelem na IT vybavení 
Městské policie ve formě obnovy používané techniky 

I I .   pověřuje  

1.  starostku 

1.   podpisem darovací  smlouvy  

I I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-5/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Postavení pomníku odboje - Spolek pro postavení pomníku odboje, z.s. 
I .   konstatuje ,  že  

v navrhovaném termínu nelze pomník odboje v prostoru budoucího dopravního 
terminálu v místě u závor zrealizovat 

I I .   ukládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zaj ist i t  real izac i  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

R-6/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Vzory veřejnoprávní smlouvy k činnosti Městské policie Úvaly (2023) 
I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schválení  vzoru veřejnoprávní  smlouvy a vzoru dohody o 
změně této veřejnoprávní  smlouvy o č innost i  městské 
pol ic ie  města Úvaly na území j iné obce  

I I .   ukládá  

Janě Králové -  vel i te lka MP zaj ist it  real izac i  tohoto usnesení  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 



R-7/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Výroční zprávy školských zařízení 
I .   bere na vědomí  

výroční zprávy za  školní rok 2021/2022 těchto školských zařízení: 
- Základní škola Úvaly 

- Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace 

- Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  
Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-8/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Návrh na přepracování návrhu územního plánu Úvaly 

I .   bere na vědomí  
návrh pořizovatele Ing. arch. Zdeňka Kindla na přepracování návrhu územního 
plánu Úvaly 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  jednání  na krajském úřadě Středočeského kraje  ve 
spolupráci  s  panem Ing.  arch.  Zdeňkem Kindlem  

2 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023 

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-9/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o změnu územního plánu pro lokalitu Nad Okrájkem 

I .   bere na vědomí  
žádost společnosti Úvaly u koupaliště s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - 
Vinohrady o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro lokalitu 
Z.09  na pozemcích parc.č. 2900/1 a 2860/2 oba v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schvál it  zahájení  jednání  o  změně č .14 územního plánu 
Úvaly  

Termín:  24.1 .2023  

I I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  2.2.2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-10/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Návrh na pořízení změny územního plánu Úvaly zkráceným postupem - Radlická 
čtvrť 
I .   bere na vědomí  



návrh na pořízení změny územního plánu Úvaly zkráceným postupem - Radlická 
čtvrť od společnosti YD Real Estate Alfa s.r.o., Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1 

- Nové Město, IČO: 09257594 na pozemcích parc.č. 3841/25, 183 a 3841/352 - 

363 všechny v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  zpracování  znaleckého posudku na cenu poz emků 
parc.č .  3841/357,  359,  361 a 363 k.ú.  Úvaly u  Prahy:  

dle stávaj íc ího zařazení dle  územního plánu do izolační  ze leně 
a  

dle navrhovaného zařazení  do územního plánu do ploch č istě 
obytného území  

2 .   zaj ist i t  jednání  se  společnost í  YD Real  Estate Alfa s. r .o .  a 

města Úvaly po vypracování  posudku  

3 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-11/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o kácení bříz na pozemku města parc.č. 200 k.ú. Úvaly u Prahy 

I .   bere na vědomí  
žádost pana R**** H*****, ******* ******* ****, *** ** ***** 

I I .   souhlasí  s  

pokácením dvou bříz na pozemku parc.č. 200 k.ú. Úvaly u Prahy v majetku 
města Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, za podmínky náhradní 
výsadby 6ks stromů na pozemku města Úvaly 

I I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

 

 

R-12/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Plán údržby majetku města Úvaly v pronájmu Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Úvaly dle smlouvy o nájmu 

I .   schvaluje  

Plán údržby na majetku města Úvaly v pronájmu Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Úvaly IČO: 00663271 na rok 2023 dle smlouvy o nájmu 
pozemku a o podnájmu pozemků ze dne 6.1.2015 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí ekonomického odboru OE 

1 .   vyplacení  částky 350 000, -  Kč na účet  Český rybářský 
svaz,  z.  s . ,  místní  organizace Úvaly  

2.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  



Termín:  28.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-13/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě k domu pro rekreaci ev. č. 
154, ulice Pod Slovany, Úvaly 

I .   souhlasí  s  

vydáním souhlasného stanoviska k plánovaným stavebním úpravám spojené s 
přístavbou a nástavbou rekreačního objektu ev.č. 154 na pozemku parc.č. 
3893/2 k.ú. Úvaly u Prahy dle návrhu společnosti ArchiCon plus, Na Dolinách 
150/4, 147 00 Praha 4, za podmínky, že pro vydání konečného souhlasu, je 
nutné předložit kompletní projektovou dokumentaci 

I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-14/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci 
"Vodovod a splašková kanalizace v lokalitě V. Špály", město Úvaly 

I .   souhlasí  
s vydáním souhlasného stanoviska pro výstavbu splaškové kanalizace a 
vodovodu, která doplňuje stávající městskou kanalizační síť v lokalitě V. Špály dle 
projektu společnosti PPU spol. s r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, 

I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  16.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-15/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření pro společné územní a stavební řízení na výstavbu rodinných 
domů Úvaly, Radlická čtvrť Úvaly z hlediska zeleně 

I .   souhlasí  
s vydáním souhlasného stanoviska pro společnost YD Real Estate Alfa s.r.o. k 
projektové dokumentaci zeleně v Radlické čtvrti na pozemcích parc.č. 
3790,3791,3841/6,3841/25, 3841/49, 3841/138 - 141, 3841/144-147, 3841/150-

154, 3841/157-166, 3841/169-173, 3841/177-179, 3841/182, 3841/183, 3841/336, 

3841/337, 3841/339, 3841/340, 3841/346-351-363, 3845/2, 3845/4 v k.ú. Úvaly u 
Prahy dle návrhu vegetačních úprav v rámci projektu dopravní infrastruktura 
pro akci Úvaly Radlická čtvrť -  jih, kterou zpracoval doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D 

I I .   ukládá  

1.  Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního 
rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  



 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-16/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu, ul. Horova, pozemek parc.č. 3167 
Úvaly u Prahy 

I .   souhlasí  
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru rodinného domu, ul. 
Horova, pozemek parc.č. 3167 Úvaly u Prahy pro manžele Rambouskovi, 
Manželů Dostálových 1305, 19800 Praha - Kyje, za podmínky, že oplocení do 
veřejného prostoru bude v souladu s opatřením obecné povahy č.1/2017 - 

regulace výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném území města 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-17/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Opětovná žádost o vyjádření k dělení pozemku, parc. č. 3684 a 3685, k.ú. Úvaly u 
Prahy - po úpravě návrhu dělení 
I .   souhlasí  

s vydáním souhlasného stanoviska k dělení pozemků parc. č. 3684, k.ú. Úvaly u 
Prahy, nyní o rozloze 401 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku parc. č. 3685, k.ú. Úvaly u Prahy, nyní o rozloze 1354 m2, druh 

pozemku zahrada, dle předložené situace návrhu dělení pozemků, pro **** 
T***** S***********, ***** ***** ****** **** ****, *** **  ****, 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

R-18/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Zápisy z jednání komisí 
I .   bere na vědomí  

zápis č.9/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
zápis č.10/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
zápis č.11/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
zápis č.9/2022 z jednání komise pro kulturu 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  27.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-19/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

I .   doporučuje  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 



1.   1.  stanovit  dle  nařízení  v lády č .  318/2017 Sb.  v  platném 
znění  aktual izace k 1 .1.2023,   v  maximální  možné výši  
odměny neuvolněného č lena zastupitelstva takto: .  

  místostarosta     42 998 Kč  

  č len rady       9 556 Kč  

  předseda výboru nebo komise    4 777 Kč  

  č len výboru nebo komise     3 981 Kč  

  zastupite l  j inde neuvedený    2 388 Kč  

2 .  neuvolněnému č lenu zastupite ls tva bude odměna podle 
bodu I .  1.  poskytována  od 2.2. .2023 po dobu výkonu 
funkce,  

3 .  náhradníkům po uprázdnění  mandátu neuvolněného č lena 
zastupite lstva se poskytuje odměna podle bodu I .  1.  
nejdř íve ode dne s ložení  s l ibu,  

4 .  stane- l i  se  uvolněný č len zastu pite lstva neuvolněným členem 
zastupite lstva,  je mu poskytována měsíční  odměna 
neuvolněného č lena zastupite lstva podle bodu I .  1.  ode 
dne,  kdy se stal  neuvolněným členem zastupite lstva  

5.      v př ípadě souběhu výkonu více funkcí může být 
neuvolněnému č lenov i  zastupite lstva obce poskytnuta 

odměna podle bodu I .  1.  za funkci ,  za kterou mu náleží  
nejvyšší  odměna  

I I .   ukládá  

1.  tajemník úřadu 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  24.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

R-20/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Navýšení odměny -  předseda přestupkové komise 

I .   doporučuje  

rozhodnout o výši měsíční odměny předsedovi přestupková komise ve výši 
25.000,- Kč od 2.2.2023 

I I .   ukládá  

1.  tajemník úřadu 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  24.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-21/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Základní škola Úvaly - změna organizace školního roku 2022/2023 a školního roku 
2023/2024 

I .   souhlasí  
s mimořádnou změnou organizace školního roku  v Základní škole Úvaly z 
důvodu rekonstrukce budovy A školy:  
ŠR 2022/2023 - zkrácení školního roku  
1. – 8. ročník: školní rok bude trvat od 1.9.2022 do 25.6.2023  
9. ročník: školní rok bude trvat od 1.9.2022 do 18.6.2023 



ŠR 203/2024 - odsunutí začátku školního roku o 1 týden 

Školní rok bude trvat od 11.9.2023 do 30.6.2024 

I I .   ukládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-22/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Komise rady města - dojmenování členů 

I .   jmenuje 

členy komise: 
Komise pro kulturu a volnočasové aktivity: Jana Tesařová, Pavla Pavelková 

Komise pro prevenci kriminality: Ing. Dana Misárková, zástupce Městské policie 
Úvaly - Daniel Bílý 

I I .   bere  na vědomí  
žádost - Ing. Renaty Stojecové - rezignace na člena z Komise pro městské části 

I I I .   ukládá  

1.  tajemnici úřadu 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  

Termín:  31.1 .2023  

 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

 

 

R-23/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Souhlas s nominací člena Svazu měst a obcí České republiky 

I .   souhlasí  s  

1.  nominací města Úvaly, člena Svazu měst a obcí České republiky na člena 
Rady svazu měst a obcí České republiky 

2.  nominací člena Svazu měst a obcí České republiky na člena Rady svazu 
starostku města Úvaly Bc. Markétu Rydvalovou 

I I .   souhlasí  
,aby město Úvaly zastupovala ve Svazu města obcí České republiky a radě Svazu 
starostka města Úvaly Bc. Markéta Rydvalová 

I I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  t ohoto usnesení  ve spolupráci s 
ta jemnic í  

Termín:  28.2 .2023  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

R-24/2023 - 1. Rada města Úvaly 

Přístavba ZŠ Úvaly 

I .   pověřuje  

1.  Ing. Janu Svatošovou, projektovou manažerku 

1 .   vyhledáváním dotačních t i tu lů  na př ístavbu ZŠ Úvaly  

 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 



 

  

Město Úvaly 
Zastupitelstvo města 

  

Pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly“ 
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

1) Tato Pravidla stanovují postupy a podmínky pro udělování ocenění „Junior města Úvaly“ (dále 

jen „Ocenění“). 

 

Článek 2 

Obecná ustanovení 

1) Ocenění může dostat pouze občan Úval, kterému je v době podání nominace méně než 18 let.  

2) Důvodem k ocenění je vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu, reprezentace 

města na výjimečné úrovni nebo jiná skutečnost, která bude považována za dostatečný důvod 

k nominaci na Ocenění. Jedná se zejména o oblasti 

a. kultura 

b. sport 

c. věda a technika 

d. morálka, etika  

e. mezilidské vztahy 

f. ochrana přírody 

3) Na Ocenění není právní nárok. 

4) O udělení Ocenění rozhoduje zastupitelstvo města Úvaly. 

5) Ocenění má písemnou podobu, jeho vzor je přílohou č.1 těchto Pravidel. 

 

 

Článek 3 

Nominace na Ocenění 

 

1) Kandidáty na Ocenění nominují zejména 

a. školská zařízení (ZŠ, MŠ, MDDM, atd.) 

b. místní organizace a spolky 

c. město Úvaly 

d. Policie ČR 

e. občané Úval 

2) Nominaci nelze podat anonymně. 

3) Nominace se podává formou nominačního formuláře, který je přílohou č. 2 těchto Pravidel.  

4) Nominační formulář je ke stažení na stránkách města www.mestouvaly.cz , případně 

k vyzvednutí v podatelně MěÚ Úvaly. 

http://www.mestouvaly.cz/


5) Nominační formulář je možné odevzdat v podatelně MěÚ Úvaly, formulář  podepsaný 

elektronickým podpisem lze zaslat na adresu podatelna@mestouvaly.cz  vždy nejpozději do 

15.10. příslušného roku. Formulář lze též zaslat do datové schránky města Úvaly pa3bvse. 

6) Nominační formulář je bez zbytečného prodlení pracovníky MěÚ předán příslušné komisi 

(kulturní, sportovní), která nominaci projedná na svém nejbližším zasedání a následně postoupí 

ke schválení zastupitelstvu města Úvaly. 

 

 

 

Článek 4 

Udělení Ocenění 

 

1) Jako podklad pro rozhodnutí o udělení Ocenění se použijí  

a) nominační listina, 

b) doplňující informace dodané komisí. 

2) Z důvodu nezletilosti oceňovaných je podmínkou pro udělení Ocenění předchozí souhlas 

zákonného zástupce nominovaného.  

3) Ocenění je oceňovanému předáváno starostou města nebo jiným zastupitelem města veřejně a 

slavnostní formou. 

4) Termín předávání Ocenění je v odpovídajícím předstihu oznámen veřejnosti prostřednictvím 

měsíčníku ŽÚ, oceňovaným navíc i osobním dopisem. 

5) S tímto oceněním je spojeno předání finančního nebo věcného daru v hodnotě 10 000,- Kč. 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Úvaly dne 2.2.2023 usnesením Z-…/2023. 

2) Tato pravidla plně nahrazují pravidla schválená usnesením č. Z – 8/2022 dne 3.2.2022. 

 

 

 

       Bc. Markéta Rydvalová 

       starostka  

 

 

 

 

 

 

mailto:podatelna@mestouvaly.cz


Město Úvaly   uděluje 

 

………………………. 
 
za vynikající výsledky v oblasti ………………………….. 

 

ocenění   „JUNIOR  města Úvaly“ 

                                                                                                                                                          

 

 

V Úvalech dne ……………………..                                                  …………….. 
                                                                                       starosta města Úvaly 

 

                                



Příloha č.2

Právnická osoba Název :

Sídlo:

Fyzická osoba Jméno:

Bydliště:

Jedinec Jméno a příjmení:

(individuálně)

Věk:

Bydliště:

(není povinné)

Člen kolektivu Název kolektivu:

Oblast činnosti:

Stručný popis důvodu nominace (včetně přibližné určení doby, kdy důvod nastal):

Datum a podpis navrhovatele: 

ČÁST  A -   NAVRHOVATEL

ČÁST  B -   NOMINOVANÝ

ČÁST  C -   DŮVOD NOMINACE



 

  

Město Úvaly 
Zastupitelstvo města 

  

Pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly“ 
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

1) Tato Pravidla stanovují postupy a podmínky pro udělování ocenění „Junior města Úvaly“ (dále 

jen „Ocenění“). 

 

Článek 2 

Obecná ustanovení 

1) Ocenění může dostat pouze občan Úval, kterému je v době podání nominace méně než 18 let.  

2) Důvodem k ocenění je vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu, reprezentace 

města na výjimečné úrovni nebo jiná skutečnost, která bude považována za dostatečný důvod 

k nominaci na Ocenění. Jedná se zejména o oblasti 

a. kultura 

b. sport 

c. věda a technika 

d. morálka, etika  

e. mezilidské vztahy 

f. ochrana přírody 

3) Na Ocenění není právní nárok. 

4) O udělení Ocenění rozhoduje zastupitelstvo města Úvaly. 

5) Ocenění má písemnou podobu, jeho vzor je přílohou č.1 těchto Pravidel. 

 

 

Článek 3 

Nominace na Ocenění 

 

1) Kandidáty na Ocenění nominují zejména 

a. školská zařízení (ZŠ, MŠ, MDDM, atd.) 

b. místní organizace a spolky 

c. město Úvaly 

d. Policie ČR 

e. občané Úval 

2) Nominaci nelze podat anonymně. 

3) Nominace se podává formou nominačního formuláře, který je přílohou č. 2 těchto Pravidel.  

4) Nominační formulář je ke stažení na stránkách města www.mestouvaly.cz , případně 

k vyzvednutí v podatelně MěÚ Úvaly. 

http://www.mestouvaly.cz/


5) Nominační formulář je možné odevzdat v podatelně MěÚ Úvaly, formulář  podepsaný 

elektronickým podpisem lze zaslat na adresu podatelna@mestouvaly.cz  vždy nejpozději do 

15.10. příslušného roku. Formulář lze též zaslat do datové schránky města Úvaly pa3bvse. 

6) Nominační formulář je bez zbytečného prodlení pracovníky MěÚ předán příslušné komisi 

(kulturní, sportovní), která nominaci projedná na svém nejbližším zasedání a následně postoupí 

ke schválení zastupitelstvu města Úvaly. 

 

 

 

Článek 4 

Udělení Ocenění 

 

1) Jako podklad pro rozhodnutí o udělení Ocenění se použijí  

a) nominační listina, 

b) doplňující informace dodané komisí. 

2) Z důvodu nezletilosti oceňovaných je podmínkou pro udělení Ocenění předchozí souhlas 

zákonného zástupce nominovaného.  

3) Ocenění je oceňovanému předáváno starostou města nebo jiným zastupitelem města veřejně a 

slavnostní formou. 

4) Termín předávání Ocenění je v odpovídajícím předstihu oznámen veřejnosti prostřednictvím 

měsíčníku ŽÚ, oceňovaným navíc i osobním dopisem. 

5) S tímto oceněním je spojeno předání finančního nebo věcného daru v hodnotě 10 000,- Kč. 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Úvaly dne 2.2.2023 usnesením Z-…/2023. 

2) Tato pravidla plně nahrazují pravidla schválená usnesením č. Z – 8/2022 dne 3.2.2022. 

 

 

 

       Bc. Markéta Rydvalová 

       starostka  

 

 

 

 

 

 

mailto:podatelna@mestouvaly.cz


Město Úvaly   uděluje 

 

………………………. 
 
za vynikající výsledky v oblasti ………………………….. 

 

ocenění   „JUNIOR  města Úvaly“ 

                                                                                                                                                          

 

 

V Úvalech dne ……………………..                                                  …………….. 
                                                                                       starosta města Úvaly 

 

                                



Příloha č.2

Právnická osoba Název :

Sídlo:

Fyzická osoba Jméno:

Bydliště:

Jedinec Jméno a příjmení:

(individuálně)

Věk:

Bydliště:

(není povinné)

Člen kolektivu Název kolektivu:

Oblast činnosti:

Stručný popis důvodu nominace (včetně přibližné určení doby, kdy důvod nastal):

Datum a podpis navrhovatele: 

ČÁST  A -   NAVRHOVATEL

ČÁST  B -   NOMINOVANÝ

ČÁST  C -   DŮVOD NOMINACE















Úvaly 2023 

 

Veřejnoprávní smlouva 

uzavřená mezi městem Úvaly a obcí XYZXYZ 
k zajišťování činnosti podle § 3a zákona o obecní policii 

 

Název:       [doplní se] 
Sídlo:       [doplní se] 
IČO:       [doplní se]    
Zastoupen:      [doplní se] 
Bankovní spojení:    [doplní se] 
Číslo účtu:      [doplní se] 
Datová schránka:    [doplní se] 

(dále jen „obec XYZXYZ“) 

a 

Název:       Město Úvaly 

Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:       00240931   
Zastoupen:      Bc. Markéta Rydvalová, starostka města 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      19-00015254201/0100 
Datová schránka:    pa3bvse 
(dále jen „město Úvaly“) 

(společně též jako „smluvní strany“)  

v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obecní policii“), tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“): 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy vykonává Městská policie Úvaly (dále jen „městská policie“) při zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku úkoly obecní policie dle zákona o obecní policii, nebo zvláštním 
zákonem na území a pro potřeby obce XYZXYZ, a to v rozsahu …… hodin v kalendářním roce na hlídku 

a další úkoly podle této smlouvy. 

2. Rozsah činnosti městské policie podle odstavce 1 budou prováděny dle potřeb obce XYZXYZ zpravidla 
dvoučlennou hlídkou městské policie. 

II. Rozsah úkolů 

1. Rozsah plánovaných hodin činnosti městské policie podle čl. I. podle aktuálních potřeb obce XYZXYZ 
a provozních možností městské policie dohodne starosta obce XYZXYZ se strážníkem městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (§ 3 odst. 2 zákona o obecní policii) nebo starostou města Úvaly.  

2. Nad tento rozsah sjednaných hodin městská policie je oprávněna plnit úkoly obecní (městské) policie 
v případech, kdy jsou strážníci požádáni o pomoc v rámci bezprostřední ochrany života, zdraví nebo 
majetku na katastru obce XYZXYZ nebo pomoc či spolupráci některou ze základních složek Integrovaného 
záchranného systému anebo vyžádání starosty obce XYZXYZ. Na náhradu nutných výdajů spojených 
s výjezdem a činností městské policie podle předchozí věty se užije obdobně čl. IV. smlouvy. 

3. Předmětem činnosti městské policie je plnění úkolů obecní policie stanovených v § 2 zákona o obecní 
policii a vyplývající z dalších právních předpisů, zejména: 

- komplexní zajištění veřejného pořádku v obci nepravidelnou hlídkovou činností, 
- kontrola bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti vozidel, regulace dopravy 

v klidu, 
- zajišťování plnění úkolů obecní policie vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. krizový 



zákon, správní řád, zákon o silničním provozu, zákon o pozemních komunikacích nebo zákon o 
obecní policii), 

- projednávání přestupků v příkazním řízení na místě ve věcné působnosti obecní policie, 
- dohled prostřednictvím místního kamerového systému (MKDS), 
- odchyt toulavých nebo zaběhnutých zvířat a jejich umístění do sjednaného útulku, 

a navazující a související administrativní činnosti. 

4. Nad rámec rozsah činnosti podle odstavců 1 a 2 jsou strážníci městské policie oprávněni provést úkon 
nebo zákrok na území obce XYZXYZ v případech, kdy takový úkon nebo zákrok započali na území jiné 
obce nebo je v souladu s plněním úkolů obecní policie pro město Úvaly nebo jinou obec se kterou má 
uzavřeno město Úvaly veřejnoprávní smlouvu o činnosti obecní policii podle zvláštních předpisů (např. 
doručování zásilek podle správního řádu, předvedení osob apod.); v takovém případě obec XYZXYZ 
neposkytuje městu Úvaly žádnou finanční náhradu. 

5. Obec XYZXYZ je vlastníkem místního kamerového systému (MKDS). Technickým provozovatelem 
MKDS v obci XYZXYZ je v souladu s ust. § 24b zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, je městská policie. 
Konkrétní technické a další podmínky se stanoví v písemné dohodě starostů, která bude vždy 
aktualizována dle potřeb a rozsahu poskytovaných činností městské policie pro obec XYZXYZ. 

III. Další ujednání 

1. Úkoly městské policii zadává starosta obce XYZXYZ prostřednictvím strážníka pověřeného některými 
úkoly při řízení městské policie; činnost městské policie v obci bezprostředně řídí strážník městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (velitel městské policie). 

2. Město Úvaly se zavazuje, že předloží obci XYZXYZ informaci o činnosti městské policie na území obce 
XYZXYZ (svodka událostí) za uplynulé období, zpravidla kvartál. 

3. Obec XYZXYZ je oprávněna uveřejnit kontaktní telefonní číslo na městskou policii, odkaz na webové 
stránky a další informace vztahující se k městské policii. 

4. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem 
o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) se sjednává tak, že město Úvaly 
má sjednané pojištění na případné vypořádání škod způsobených městskou policií nebo městské policii. 
Město Úvaly prohlašuje, že přednostně uplatní náhradu jakékoli škody vzniklé městu Úvaly z činnosti 
městské policie v souvislosti s plněním úkolů strážníky na území jiné obce pro obec XYZXYZ; teprve 
v případě, že nebude uhrazena škoda zcela z předmětného pojištění, tak nastává povinnost obce XYZXYZ 
škodu nebo její část uplatnit u svého pojištění obce nebo jí uhradit ze svého rozpočtu. 

5. V případě potřeby plnění časově souběžných úkolů postupuje městská policie dle pořadí důležitosti 
úkonů nebo zákroků. 

6. Město Úvaly prohlašuje, že osobní údaje městská policie zpracovává na základě zákona, a to 
v souladu s ust. § 24b zákona o obecní policii a navazujících předpisů. Město Úvaly zajišťuje zpracovávaná 
data jako správce u plnění úkolů obecní policie nebo jako zpracovatel v ostatních případech. Při 
zpracování osobních údajů město Úvaly se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 24b 
zákona o obecní policii; za účelem zpracování osobních údajů město Úvaly má vydány příslušné vnitřní 
předpisy.  

7. Obec XYZXYZ se zavazuje, že při zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS) nebo 
zřízení systému na měření rychlosti vozidel, informaci o zřízení těchto systémů, vhodným způsobem 
v obci XYZXYZ uveřejní (§ 24b odst. 2 zákona o obecní policii). 

IV. Způsob úhrady nákladů a vypořádání případné škody 

1. Obec XYZXYZ se zavazuje za každou byť započatou hodinu plnění úkolů městské policie dle této 
smlouvy hradit městu Úvaly vzniklé náhrady nákladů na činnost městské policie: 



a) hlídková a další činnost na území obce XYZXYZ ve výši 500,- Kč/hod./strážník, 
b) administrativní práce ve formě navazující a související administrativní činnosti zpracování 

dokumentace k plnění úkolů podle čl. II. odst. 2 (např. administrativa související z měření rychlosti 
v obci, zajištění a zpracování podkladů z výstupů MKDS v souvislosti s předáváním informací 
oprávněným osobám Policie ČR, další bezpečnostní sbory, orgány činné v trestním řízení apod. 
nebo vlastní činnosti) ve výši 500,- Kč/hod. práce, 

c) zahrnující zvýšené fixní a amortizační náklady na obnovu technických prostředků užívaných 
městskou policií pro území obce XYZXYZ ve výši €€€,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc 
činnosti městské policie. 

2. Obec XYZXYZ se zavazuje hradit částku zahrnující paušální náklady na umístění odchyceného zvířete 
na území obce XYZXYZ do dočasného zajištění provozovaného městem Úvaly ve výši 600,- Kč za každý 
započatý kalendářní den, jakož i všechny prokázané náklady související s odbornou veterinární činností 
podle zák. 166/1999 Sb., veterinárního zákona nebo umístěním zvířete do útulku podle zák. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

3. V případě vyčerpání úhrady za plnění úkolů dle této smlouvy nebo k plnění úkolů podle § 2 zákona o 
obecní policii nebo podle zvláštního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
nebo stav ohrožení státu (krizový stav), je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo 
obdobná společenská akce anebo plnění dalších oprávnění obecní policie pro orgány obce XYZXYZ (např. 
doručování zásilek, předvedení osoby apod.) v obvodu místní příslušnosti městské policie mimo sjednaný 
rozsah hodin, je možno dohodou starostů rozsah hodin a služeb rozšířit; v tomto případě strany 
sjednávají náhrady nákladů na činnost městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy 
v kalendářním roce dle inflační doložky podle odstavce 7. 

4. V případě výjezdu městské policie na vyžádání k součinnosti základní složkou integrovaného 
záchranného systému nebo jednotkou požární ochrany plnící úkoly HZS obce XYZXYZ, pokud tato činnost 
nebude plněna v rámci sjednaných hodin podle čl. I., strany sjednávají náhrady nákladů na činnost 
městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy v kalendářním roce dle inflační doložky 
podle odstavce 7. 

5. Sjednané výše náhrady nákladů na činnost pokrývá paušálně provozní náklady (včetně cestovních 
výdajů) spojené s výkonem činnosti městské policie na území obce XYZXYZ. 

6. Úhrady podle této smlouvy hradí obec XYZXYZ vždy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. kalendářního roku 
na bankovní účet města Úvaly č. 19-00015254201/0100 vedený u Komerční banky, pod variabilním 
symbolem IČO obce XYZXYZ a specifickým symbolem 156156156 částku €€€,- Kč. 

7. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši náhrad nákladů na činnost městské policie 
uvedených v odstavci 1 a 2 tak, že město Úvaly je za trvání této smlouvy oprávněno jednostranně zvýšit 
sjednané náhrady o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem a zaokrouhlené 
na celé desetikoruny směrem nahoru. Zvýšení se vztahuje na výši náhrad za činnost městské policie vždy 
za plnění provedené v kalendářním roce ve kterém je inflační doložka uplatněna. Město Úvaly výši inflace 
sdělí obci XYZXYZ vždy nejpozději k 31.5. kalendářního roku a obce XYZXYZ v platbě od 15.6 kalendářního 
roku.  

8. Úhrady podle této smlouvy dle odstavce 2 a 3 hradí obec XYZXYZ vždy na základě doručené faktury 
(vystavené dle potřeby). Faktura může být doručena i v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky nebo e-mailu pro doručování obci XYZXYZ. Doba splatnosti faktury činí 15 dnů od doručení. 

9. Obec XYZXYZ prohlašuje, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z 
této smlouvy z transparentního účtu města Úvaly a je seznámena, že bankovní ústav může na takovém 
účtu zveřejnit nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis 
platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i 
další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k 
veřejnosti. 



V. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět kdykoli. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. 
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Výpověď se vyhotovuje ve dvou stejnopisech; smluvní strana, která obdržela výpověď, zašle Krajskému 
úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. 

3. Městská policie započne svoji činnost dle této smlouvy ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
schválení této smlouvy Krajským úřadem Středočeského kraje (čl. V odst. 4). 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského 
úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, formou číslovaných dodatků. 

2. Smlouvu schválilo zastupitelstvo města Úvaly dne ________ usnesením č. Z-_____/2023; usnesení je 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce XYZXYZ dne _______ usnesením _______ usnesení je v příloze č. 
2 této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o schválení této veřejnoprávní smlouvy. 

5. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách, svých 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů; smlouva může být rovněž zveřejněna na webových stránkách smluvních 
stran. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po 
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu s žádostí o souhlas 
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

   
za město Úvaly 
 
 
 
 
 

       za obec XYZXYZ 

   
Bc. Markéta Rydvalová 

starostka města Úvaly 
 xxxxxxxxxxxxx 

starosta obce XYZXYZ 
 

 



Úvaly 2023 

 

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy 

uzavřené mezi městem Úvaly a obcí XYZXYZ 
k zajišťování činnosti podle § 3a zákona o obecní policii 

 

Název:       [doplní se] 
Sídlo:       [doplní se] 
IČO:       [doplní se]    
Zastoupen:      [doplní se] 
Bankovní spojení:    [doplní se] 
Číslo účtu:      [doplní se] 
Datová schránka:    [doplní se] 

(dále jen „obec XYZXYZ“) 

a 

Název:       Město Úvaly 

Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:       00240931   
Zastoupen:      Bc. Markéta Rydvalová, starostka města  
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      19-00015254201/0100 
Datová schránka:    pa3bvse 
(dále jen „město Úvaly“) 

(společně též jako „smluvní strany“)  

v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obecní policii“) a § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne __________ a zveřejněné ve věstníku 
Středočeského kraje pod číslem __/VS/_____, ve znění dodatku č. 1 uzavřené dne __________ a 
zveřejněné ve věstníku Středočeského kraje pod číslem __/VS/_____, ve znění dodatku č. 2 uzavřené 
dne __________ a zveřejněné ve věstníku Středočeského kraje pod číslem __/VS/_____...................., 

která se mění komplexně t a k t o : 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy vykonává Městská policie Úvaly (dále jen „městská policie“) při zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku úkoly obecní policie dle zákona o obecní policii, nebo zvláštním 
zákonem na území a pro potřeby obce XYZXYZ, a to v rozsahu …… hodin v kalendářním roce na hlídku 

a další úkoly podle této smlouvy. 

2. Rozsah činnosti městské policie podle odstavce 1 budou prováděny dle potřeb obce XYZXYZ zpravidla 
dvoučlennou hlídkou městské policie. 

II. Rozsah úkolů 

1. Rozsah plánovaných hodin činnosti městské policie podle čl. I. podle aktuálních potřeb obce XYZXYZ 
a provozních možností městské policie dohodne starosta obce XYZXYZ se strážníkem městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (§ 3 odst. 2 zákona o obecní policii) nebo starostou města Úvaly.  

2. Nad tento rozsah sjednaných hodin městská policie je oprávněna plnit úkoly obecní (městské) policie 
v případech, kdy jsou strážníci požádáni o pomoc v rámci bezprostřední ochrany života, zdraví nebo 
majetku na katastru obce XYZXYZ nebo pomoc či spolupráci některou ze základních složek Integrovaného 
záchranného systému anebo vyžádání starosty obce XYZXYZ. Na náhradu nutných výdajů spojených 
s výjezdem a činností městské policie podle předchozí věty se užije obdobně čl. IV. smlouvy. 

3. Předmětem činnosti městské policie je plnění úkolů obecní policie stanovených v § 2 zákona o obecní 
policii a vyplývající z dalších právních předpisů, zejména: 



- komplexní zajištění veřejného pořádku v obci nepravidelnou hlídkovou činností, 
- kontrola bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti vozidel, regulace dopravy 

v klidu, 
- zajišťování plnění úkolů obecní policie vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. krizový 

zákon, správní řád, zákon o silničním provozu, zákon o pozemních komunikacích nebo zákon o 
obecní policii), 

- projednávání přestupků v příkazním řízení na místě ve věcné působnosti obecní policie, 
- dohled prostřednictvím místního kamerového systému (MKDS), 
- odchyt toulavých nebo zaběhnutých zvířat a jejich umístění do sjednaného útulku, 

a navazující a související administrativní činnosti. 

4. Nad rámec rozsah činnosti podle odstavců 1 a 2 jsou strážníci městské policie oprávněni provést úkon 
nebo zákrok na území obce XYZXYZ v případech, kdy takový úkon nebo zákrok započali na území jiné 
obce nebo je v souladu s plněním úkolů obecní policie pro město Úvaly nebo jinou obec se kterou má 
uzavřeno město Úvaly veřejnoprávní smlouvu o činnosti obecní policii podle zvláštních předpisů (např. 
doručování zásilek podle správního řádu, předvedení osob apod.); v takovém případě obec XYZXYZ 
neposkytuje městu Úvaly žádnou finanční náhradu. 

5. Obec XYZXYZ je vlastníkem místního kamerového systému (MKDS). Technickým provozovatelem 
MKDS v obci XYZXYZ je v souladu s ust. § 24b zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, je městská policie. 
Konkrétní technické a další podmínky se stanoví v písemné dohodě starostů, která bude vždy 
aktualizována dle potřeb a rozsahu poskytovaných činností městské policie pro obec XYZXYZ. 

III. Další ujednání 

1. Úkoly městské policii zadává starosta obce XYZXYZ prostřednictvím strážníka pověřeného některými 
úkoly při řízení městské policie; činnost městské policie v obci bezprostředně řídí strážník městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (velitel městské policie). 

2. Město Úvaly se zavazuje, že předloží obci XYZXYZ informaci o činnosti městské policie na území obce 
XYZXYZ (svodka událostí) za uplynulé období, zpravidla kvartál. 

3. Obec XYZXYZ je oprávněna uveřejnit kontaktní telefonní číslo na městskou policii, odkaz na webové 
stránky a další informace vztahující se k městské policii. 

4. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem 
o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) se sjednává tak, že město Úvaly 
má sjednané pojištění na případné vypořádání škod způsobených městskou policií nebo městské policii. 
Město Úvaly prohlašuje, že přednostně uplatní náhradu jakékoli škody vzniklé městu Úvaly z činnosti 
městské policie v souvislosti s plněním úkolů strážníky na území jiné obce pro obec XYZXYZ; teprve 
v případě, že nebude uhrazena škoda zcela z předmětného pojištění, tak nastává povinnost obce XYZXYZ 
škodu nebo její část uplatnit u svého pojištění obce nebo jí uhradit ze svého rozpočtu. 

5. V případě potřeby plnění časově souběžných úkolů postupuje městská policie dle pořadí důležitosti 
úkonů nebo zákroků. 

6. Město Úvaly prohlašuje, že osobní údaje městská policie zpracovává na základě zákona, a to 
v souladu s ust. § 24b zákona o obecní policii a navazujících předpisů. Město Úvaly zajišťuje zpracovávaná 
data jako správce u plnění úkolů obecní policie nebo jako zpracovatel v ostatních případech. Při 
zpracování osobních údajů město Úvaly se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 24b 
zákona o obecní policii; za účelem zpracování osobních údajů město Úvaly má vydány příslušné vnitřní 
předpisy.  

7. Obec XYZXYZ se zavazuje, že při zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS) nebo 
zřízení systému na měření rychlosti vozidel, informaci o zřízení těchto systémů, vhodným způsobem 
v obci XYZXYZ uveřejní (§ 24b odst. 2 zákona o obecní policii). 



IV. Způsob úhrady nákladů a vypořádání případné škody 

1. Obec XYZXYZ se zavazuje za každou byť započatou hodinu plnění úkolů městské policie dle této 
smlouvy hradit městu Úvaly vzniklé náhrady nákladů na činnost městské policie: 

a) hlídková a další činnost na území obce XYZXYZ ve výši 500,- Kč/hod./strážník, 
b) administrativní práce ve formě navazující a související administrativní činnosti zpracování 

dokumentace k plnění úkolů podle čl. II. odst. 2 (např. administrativa související z měření rychlosti 
v obci, zajištění a zpracování podkladů z výstupů MKDS v souvislosti s předáváním informací 
oprávněným osobám Policie ČR, další bezpečnostní sbory, orgány činné v trestním řízení apod. 
nebo vlastní činnosti) ve výši 500,- Kč/hod. práce, 

c) zahrnující zvýšené fixní a amortizační náklady na obnovu technických prostředků užívaných 
městskou policií pro území obce XYZXYZ ve výši €€€,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc 
činnosti městské policie. 

2. Obec XYZXYZ se zavazuje hradit částku zahrnující paušální náklady na umístění odchyceného zvířete 
na území obce XYZXYZ do dočasného zajištění provozovaného městem Úvaly ve výši 600,- Kč za každý 
započatý kalendářní den, jakož i všechny prokázané náklady související s odbornou veterinární činností 
podle zák. 166/1999 Sb., veterinárního zákona nebo umístěním zvířete do útulku podle zák. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

3. V případě vyčerpání úhrady za plnění úkolů dle této smlouvy nebo k plnění úkolů podle § 2 zákona o 
obecní policii nebo podle zvláštního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
nebo stav ohrožení státu (krizový stav), je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo 
obdobná společenská akce anebo plnění dalších oprávnění obecní policie pro orgány obce XYZXYZ (např. 
doručování zásilek, předvedení osoby apod.) v obvodu místní příslušnosti městské policie mimo sjednaný 
rozsah hodin, je možno dohodou starostů rozsah hodin a služeb rozšířit; v tomto případě strany 
sjednávají náhrady nákladů na činnost městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy 
v kalendářním roce dle inflační doložky podle odstavce 7. 

4. V případě výjezdu městské policie na vyžádání k součinnosti základní složkou integrovaného 
záchranného systému nebo jednotkou požární ochrany plnící úkoly HZS obce XYZXYZ, pokud tato činnost 
nebude plněna v rámci sjednaných hodin podle čl. I., strany sjednávají náhrady nákladů na činnost 
městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy v kalendářním roce dle inflační doložky 
podle odstavce 7. 

5. Sjednané výše náhrady nákladů na činnost pokrývá paušálně provozní náklady (včetně cestovních 
výdajů) spojené s výkonem činnosti městské policie na území obce XYZXYZ. 

6. Úhrady podle této smlouvy hradí obec XYZXYZ vždy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. kalendářního roku 
na bankovní účet města Úvaly č. 19-00015254201/0100 vedený u Komerční banky, pod variabilním 
symbolem IČO obce XYZXYZ a specifickým symbolem 156156156 částku €€€,- Kč. 

7. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši náhrad nákladů na činnost městské policie 
uvedených v odstavci 1 a 2 tak, že město Úvaly je za trvání této smlouvy oprávněno jednostranně zvýšit 
sjednané náhrady o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem a zaokrouhlené 
na celé desetikoruny směrem nahoru. Zvýšení se vztahuje na výši náhrad za činnost městské policie vždy 
za plnění provedené v kalendářním roce ve kterém je inflační doložka uplatněna. Město Úvaly výši inflace 
sdělí obci XYZXYZ vždy nejpozději k 31.5. kalendářního roku a obce XYZXYZ v platbě od 15.6 kalendářního 
roku.  

8. Úhrady podle této smlouvy dle odstavce 2 a 3 hradí obec XYZXYZ vždy na základě doručené faktury 
(vystavené dle potřeby). Faktura může být doručena i v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky nebo e-mailu pro doručování obci XYZXYZ. Doba splatnosti faktury činí 15 dnů od doručení. 

9. Obec XYZXYZ prohlašuje, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z 
této smlouvy z transparentního účtu města Úvaly a je seznámena, že bankovní ústav může na takovém 
účtu zveřejnit nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis 



platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i 
další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k 
veřejnosti. 

V. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět kdykoli. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. 
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Výpověď se vyhotovuje ve dvou stejnopisech; smluvní strana, která obdržela výpověď, zašle Krajskému 
úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. 

3. Městská policie započne svoji činnost dle této smlouvy ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
schválení této smlouvy Krajským úřadem Středočeského kraje (čl. V odst. 4). 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského 
úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, formou číslovaných dodatků. 

2. Smlouvu schválilo zastupitelstvo města Úvaly dne ________ usnesením č. Z-_____/2023; usnesení je 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce XYZXYZ dne _______ usnesením _______ usnesení je v příloze č. 
2 této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o schválení této veřejnoprávní smlouvy. 

5. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách, svých 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů; smlouva může být rovněž zveřejněna na webových stránkách smluvních 
stran. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po 
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu s žádostí o souhlas 
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

   
za město Úvaly 
 
 
 
 
 

       za obec XYZXYZ 

   
Bc. Markéta Rydvalová 

starostka města Úvaly 
 xxxxxxxxxxxxx 

starosta obce XYZXYZ 
 

 



Úvaly 2023 

 

Veřejnoprávní smlouva 

uzavřená mezi městem Úvaly a obcí XYZXYZ 
k zajišťování činnosti podle § 3a zákona o obecní policii 

 

Název:       [doplní se] 
Sídlo:       [doplní se] 
IČO:       [doplní se]    
Zastoupen:      [doplní se] 
Bankovní spojení:    [doplní se] 
Číslo účtu:      [doplní se] 
Datová schránka:    [doplní se] 

(dále jen „obec XYZXYZ“) 

a 

Název:       Město Úvaly 

Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:       00240931   
Zastoupen:      Bc. Markéta Rydvalová, starostka města 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      19-00015254201/0100 
Datová schránka:    pa3bvse 
(dále jen „město Úvaly“) 

(společně též jako „smluvní strany“)  

v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obecní policii“), tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“): 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy vykonává Městská policie Úvaly (dále jen „městská policie“) při zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku úkoly obecní policie dle zákona o obecní policii, nebo zvláštním 
zákonem na území a pro potřeby obce XYZXYZ, a to v rozsahu …… hodin v kalendářním roce na hlídku 

a další úkoly podle této smlouvy. 

2. Rozsah činnosti městské policie podle odstavce 1 budou prováděny dle potřeb obce XYZXYZ zpravidla 
dvoučlennou hlídkou městské policie. 

II. Rozsah úkolů 

1. Rozsah plánovaných hodin činnosti městské policie podle čl. I. podle aktuálních potřeb obce XYZXYZ 
a provozních možností městské policie dohodne starosta obce XYZXYZ se strážníkem městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (§ 3 odst. 2 zákona o obecní policii) nebo starostou města Úvaly.  

2. Nad tento rozsah sjednaných hodin městská policie je oprávněna plnit úkoly obecní (městské) policie 
v případech, kdy jsou strážníci požádáni o pomoc v rámci bezprostřední ochrany života, zdraví nebo 
majetku na katastru obce XYZXYZ nebo pomoc či spolupráci některou ze základních složek Integrovaného 
záchranného systému anebo vyžádání starosty obce XYZXYZ. Na náhradu nutných výdajů spojených 
s výjezdem a činností městské policie podle předchozí věty se užije obdobně čl. IV. smlouvy. 

3. Předmětem činnosti městské policie je plnění úkolů obecní policie stanovených v § 2 zákona o obecní 
policii a vyplývající z dalších právních předpisů, zejména: 

- komplexní zajištění veřejného pořádku v obci nepravidelnou hlídkovou činností, 
- kontrola bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti vozidel, regulace dopravy 

v klidu, 
- zajišťování plnění úkolů obecní policie vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. krizový 



zákon, správní řád, zákon o silničním provozu, zákon o pozemních komunikacích nebo zákon o 
obecní policii), 

- projednávání přestupků v příkazním řízení na místě ve věcné působnosti obecní policie, 
- dohled prostřednictvím místního kamerového systému (MKDS), 
- odchyt toulavých nebo zaběhnutých zvířat a jejich umístění do sjednaného útulku, 

a navazující a související administrativní činnosti. 

4. Nad rámec rozsah činnosti podle odstavců 1 a 2 jsou strážníci městské policie oprávněni provést úkon 
nebo zákrok na území obce XYZXYZ v případech, kdy takový úkon nebo zákrok započali na území jiné 
obce nebo je v souladu s plněním úkolů obecní policie pro město Úvaly nebo jinou obec se kterou má 
uzavřeno město Úvaly veřejnoprávní smlouvu o činnosti obecní policii podle zvláštních předpisů (např. 
doručování zásilek podle správního řádu, předvedení osob apod.); v takovém případě obec XYZXYZ 
neposkytuje městu Úvaly žádnou finanční náhradu. 

5. Obec XYZXYZ je vlastníkem místního kamerového systému (MKDS). Technickým provozovatelem 
MKDS v obci XYZXYZ je v souladu s ust. § 24b zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, je městská policie. 
Konkrétní technické a další podmínky se stanoví v písemné dohodě starostů, která bude vždy 
aktualizována dle potřeb a rozsahu poskytovaných činností městské policie pro obec XYZXYZ. 

III. Další ujednání 

1. Úkoly městské policii zadává starosta obce XYZXYZ prostřednictvím strážníka pověřeného některými 
úkoly při řízení městské policie; činnost městské policie v obci bezprostředně řídí strážník městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (velitel městské policie). 

2. Město Úvaly se zavazuje, že předloží obci XYZXYZ informaci o činnosti městské policie na území obce 
XYZXYZ (svodka událostí) za uplynulé období, zpravidla kvartál. 

3. Obec XYZXYZ je oprávněna uveřejnit kontaktní telefonní číslo na městskou policii, odkaz na webové 
stránky a další informace vztahující se k městské policii. 

4. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem 
o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) se sjednává tak, že město Úvaly 
má sjednané pojištění na případné vypořádání škod způsobených městskou policií nebo městské policii. 
Město Úvaly prohlašuje, že přednostně uplatní náhradu jakékoli škody vzniklé městu Úvaly z činnosti 
městské policie v souvislosti s plněním úkolů strážníky na území jiné obce pro obec XYZXYZ; teprve 
v případě, že nebude uhrazena škoda zcela z předmětného pojištění, tak nastává povinnost obce XYZXYZ 
škodu nebo její část uplatnit u svého pojištění obce nebo jí uhradit ze svého rozpočtu. 

5. V případě potřeby plnění časově souběžných úkolů postupuje městská policie dle pořadí důležitosti 
úkonů nebo zákroků. 

6. Město Úvaly prohlašuje, že osobní údaje městská policie zpracovává na základě zákona, a to 
v souladu s ust. § 24b zákona o obecní policii a navazujících předpisů. Město Úvaly zajišťuje zpracovávaná 
data jako správce u plnění úkolů obecní policie nebo jako zpracovatel v ostatních případech. Při 
zpracování osobních údajů město Úvaly se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 24b 
zákona o obecní policii; za účelem zpracování osobních údajů město Úvaly má vydány příslušné vnitřní 
předpisy.  

7. Obec XYZXYZ se zavazuje, že při zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS) nebo 
zřízení systému na měření rychlosti vozidel, informaci o zřízení těchto systémů, vhodným způsobem 
v obci XYZXYZ uveřejní (§ 24b odst. 2 zákona o obecní policii). 

IV. Způsob úhrady nákladů a vypořádání případné škody 

1. Obec XYZXYZ se zavazuje za každou byť započatou hodinu plnění úkolů městské policie dle této 
smlouvy hradit městu Úvaly vzniklé náhrady nákladů na činnost městské policie: 



a) hlídková a další činnost na území obce XYZXYZ ve výši 500,- Kč/hod./strážník, 
b) administrativní práce ve formě navazující a související administrativní činnosti zpracování 

dokumentace k plnění úkolů podle čl. II. odst. 2 (např. administrativa související z měření rychlosti 
v obci, zajištění a zpracování podkladů z výstupů MKDS v souvislosti s předáváním informací 
oprávněným osobám Policie ČR, další bezpečnostní sbory, orgány činné v trestním řízení apod. 
nebo vlastní činnosti) ve výši 500,- Kč/hod. práce, 

c) zahrnující zvýšené fixní a amortizační náklady na obnovu technických prostředků užívaných 
městskou policií pro území obce XYZXYZ ve výši €€€,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc 
činnosti městské policie. 

2. Obec XYZXYZ se zavazuje hradit částku zahrnující paušální náklady na umístění odchyceného zvířete 
na území obce XYZXYZ do dočasného zajištění provozovaného městem Úvaly ve výši 600,- Kč za každý 
započatý kalendářní den, jakož i všechny prokázané náklady související s odbornou veterinární činností 
podle zák. 166/1999 Sb., veterinárního zákona nebo umístěním zvířete do útulku podle zák. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

3. V případě vyčerpání úhrady za plnění úkolů dle této smlouvy nebo k plnění úkolů podle § 2 zákona o 
obecní policii nebo podle zvláštního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
nebo stav ohrožení státu (krizový stav), je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo 
obdobná společenská akce anebo plnění dalších oprávnění obecní policie pro orgány obce XYZXYZ (např. 
doručování zásilek, předvedení osoby apod.) v obvodu místní příslušnosti městské policie mimo sjednaný 
rozsah hodin, je možno dohodou starostů rozsah hodin a služeb rozšířit; v tomto případě strany 
sjednávají náhrady nákladů na činnost městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy 
v kalendářním roce dle inflační doložky podle odstavce 7. 

4. V případě výjezdu městské policie na vyžádání k součinnosti základní složkou integrovaného 
záchranného systému nebo jednotkou požární ochrany plnící úkoly HZS obce XYZXYZ, pokud tato činnost 
nebude plněna v rámci sjednaných hodin podle čl. I., strany sjednávají náhrady nákladů na činnost 
městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy v kalendářním roce dle inflační doložky 
podle odstavce 7. 

5. Sjednané výše náhrady nákladů na činnost pokrývá paušálně provozní náklady (včetně cestovních 
výdajů) spojené s výkonem činnosti městské policie na území obce XYZXYZ. 

6. Úhrady podle této smlouvy hradí obec XYZXYZ vždy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. kalendářního roku 
na bankovní účet města Úvaly č. 19-00015254201/0100 vedený u Komerční banky, pod variabilním 
symbolem IČO obce XYZXYZ a specifickým symbolem 156156156 částku €€€,- Kč. 

7. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši náhrad nákladů na činnost městské policie 
uvedených v odstavci 1 a 2 tak, že město Úvaly je za trvání této smlouvy oprávněno jednostranně zvýšit 
sjednané náhrady o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem a zaokrouhlené 
na celé desetikoruny směrem nahoru. Zvýšení se vztahuje na výši náhrad za činnost městské policie vždy 
za plnění provedené v kalendářním roce ve kterém je inflační doložka uplatněna. Město Úvaly výši inflace 
sdělí obci XYZXYZ vždy nejpozději k 31.5. kalendářního roku a obce XYZXYZ v platbě od 15.6 kalendářního 
roku.  

8. Úhrady podle této smlouvy dle odstavce 2 a 3 hradí obec XYZXYZ vždy na základě doručené faktury 
(vystavené dle potřeby). Faktura může být doručena i v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky nebo e-mailu pro doručování obci XYZXYZ. Doba splatnosti faktury činí 15 dnů od doručení. 

9. Obec XYZXYZ prohlašuje, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z 
této smlouvy z transparentního účtu města Úvaly a je seznámena, že bankovní ústav může na takovém 
účtu zveřejnit nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis 
platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i 
další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k 
veřejnosti. 



V. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět kdykoli. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. 
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Výpověď se vyhotovuje ve dvou stejnopisech; smluvní strana, která obdržela výpověď, zašle Krajskému 
úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. 

3. Městská policie započne svoji činnost dle této smlouvy ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
schválení této smlouvy Krajským úřadem Středočeského kraje (čl. V odst. 4). 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského 
úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, formou číslovaných dodatků. 

2. Smlouvu schválilo zastupitelstvo města Úvaly dne ________ usnesením č. Z-_____/2023; usnesení je 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce XYZXYZ dne _______ usnesením _______ usnesení je v příloze č. 
2 této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o schválení této veřejnoprávní smlouvy. 

5. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách, svých 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů; smlouva může být rovněž zveřejněna na webových stránkách smluvních 
stran. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po 
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu s žádostí o souhlas 
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

   
za město Úvaly 
 
 
 
 
 

       za obec XYZXYZ 

   
Bc. Markéta Rydvalová 

starostka města Úvaly 
 xxxxxxxxxxxxx 

starosta obce XYZXYZ 
 

 



Úvaly 2023 

 

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy 

uzavřené mezi městem Úvaly a obcí XYZXYZ 
k zajišťování činnosti podle § 3a zákona o obecní policii 

 

Název:       [doplní se] 
Sídlo:       [doplní se] 
IČO:       [doplní se]    
Zastoupen:      [doplní se] 
Bankovní spojení:    [doplní se] 
Číslo účtu:      [doplní se] 
Datová schránka:    [doplní se] 

(dále jen „obec XYZXYZ“) 

a 

Název:       Město Úvaly 

Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:       00240931   
Zastoupen:      Bc. Markéta Rydvalová, starostka města  
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      19-00015254201/0100 
Datová schránka:    pa3bvse 
(dále jen „město Úvaly“) 

(společně též jako „smluvní strany“)  

v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obecní policii“) a § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne __________ a zveřejněné ve věstníku 
Středočeského kraje pod číslem __/VS/_____, ve znění dodatku č. 1 uzavřené dne __________ a 
zveřejněné ve věstníku Středočeského kraje pod číslem __/VS/_____, ve znění dodatku č. 2 uzavřené 
dne __________ a zveřejněné ve věstníku Středočeského kraje pod číslem __/VS/_____...................., 

která se mění komplexně t a k t o : 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy vykonává Městská policie Úvaly (dále jen „městská policie“) při zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku úkoly obecní policie dle zákona o obecní policii, nebo zvláštním 
zákonem na území a pro potřeby obce XYZXYZ, a to v rozsahu …… hodin v kalendářním roce na hlídku 

a další úkoly podle této smlouvy. 

2. Rozsah činnosti městské policie podle odstavce 1 budou prováděny dle potřeb obce XYZXYZ zpravidla 
dvoučlennou hlídkou městské policie. 

II. Rozsah úkolů 

1. Rozsah plánovaných hodin činnosti městské policie podle čl. I. podle aktuálních potřeb obce XYZXYZ 
a provozních možností městské policie dohodne starosta obce XYZXYZ se strážníkem městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (§ 3 odst. 2 zákona o obecní policii) nebo starostou města Úvaly.  

2. Nad tento rozsah sjednaných hodin městská policie je oprávněna plnit úkoly obecní (městské) policie 
v případech, kdy jsou strážníci požádáni o pomoc v rámci bezprostřední ochrany života, zdraví nebo 
majetku na katastru obce XYZXYZ nebo pomoc či spolupráci některou ze základních složek Integrovaného 
záchranného systému anebo vyžádání starosty obce XYZXYZ. Na náhradu nutných výdajů spojených 
s výjezdem a činností městské policie podle předchozí věty se užije obdobně čl. IV. smlouvy. 

3. Předmětem činnosti městské policie je plnění úkolů obecní policie stanovených v § 2 zákona o obecní 
policii a vyplývající z dalších právních předpisů, zejména: 



- komplexní zajištění veřejného pořádku v obci nepravidelnou hlídkovou činností, 
- kontrola bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, měření rychlosti vozidel, regulace dopravy 

v klidu, 
- zajišťování plnění úkolů obecní policie vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. krizový 

zákon, správní řád, zákon o silničním provozu, zákon o pozemních komunikacích nebo zákon o 
obecní policii), 

- projednávání přestupků v příkazním řízení na místě ve věcné působnosti obecní policie, 
- dohled prostřednictvím místního kamerového systému (MKDS), 
- odchyt toulavých nebo zaběhnutých zvířat a jejich umístění do sjednaného útulku, 

a navazující a související administrativní činnosti. 

4. Nad rámec rozsah činnosti podle odstavců 1 a 2 jsou strážníci městské policie oprávněni provést úkon 
nebo zákrok na území obce XYZXYZ v případech, kdy takový úkon nebo zákrok započali na území jiné 
obce nebo je v souladu s plněním úkolů obecní policie pro město Úvaly nebo jinou obec se kterou má 
uzavřeno město Úvaly veřejnoprávní smlouvu o činnosti obecní policii podle zvláštních předpisů (např. 
doručování zásilek podle správního řádu, předvedení osob apod.); v takovém případě obec XYZXYZ 
neposkytuje městu Úvaly žádnou finanční náhradu. 

5. Obec XYZXYZ je vlastníkem místního kamerového systému (MKDS). Technickým provozovatelem 
MKDS v obci XYZXYZ je v souladu s ust. § 24b zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, je městská policie. 
Konkrétní technické a další podmínky se stanoví v písemné dohodě starostů, která bude vždy 
aktualizována dle potřeb a rozsahu poskytovaných činností městské policie pro obec XYZXYZ. 

III. Další ujednání 

1. Úkoly městské policii zadává starosta obce XYZXYZ prostřednictvím strážníka pověřeného některými 
úkoly při řízení městské policie; činnost městské policie v obci bezprostředně řídí strážník městské policie, 
který byl pověřen jejím řízením (velitel městské policie). 

2. Město Úvaly se zavazuje, že předloží obci XYZXYZ informaci o činnosti městské policie na území obce 
XYZXYZ (svodka událostí) za uplynulé období, zpravidla kvartál. 

3. Obec XYZXYZ je oprávněna uveřejnit kontaktní telefonní číslo na městskou policii, odkaz na webové 
stránky a další informace vztahující se k městské policii. 

4. Odpovědnost za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem 
o obecní policii nebo zvláštním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) se sjednává tak, že město Úvaly 
má sjednané pojištění na případné vypořádání škod způsobených městskou policií nebo městské policii. 
Město Úvaly prohlašuje, že přednostně uplatní náhradu jakékoli škody vzniklé městu Úvaly z činnosti 
městské policie v souvislosti s plněním úkolů strážníky na území jiné obce pro obec XYZXYZ; teprve 
v případě, že nebude uhrazena škoda zcela z předmětného pojištění, tak nastává povinnost obce XYZXYZ 
škodu nebo její část uplatnit u svého pojištění obce nebo jí uhradit ze svého rozpočtu. 

5. V případě potřeby plnění časově souběžných úkolů postupuje městská policie dle pořadí důležitosti 
úkonů nebo zákroků. 

6. Město Úvaly prohlašuje, že osobní údaje městská policie zpracovává na základě zákona, a to 
v souladu s ust. § 24b zákona o obecní policii a navazujících předpisů. Město Úvaly zajišťuje zpracovávaná 
data jako správce u plnění úkolů obecní policie nebo jako zpracovatel v ostatních případech. Při 
zpracování osobních údajů město Úvaly se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 24b 
zákona o obecní policii; za účelem zpracování osobních údajů město Úvaly má vydány příslušné vnitřní 
předpisy.  

7. Obec XYZXYZ se zavazuje, že při zřízení městského kamerového dohledového systému (MKDS) nebo 
zřízení systému na měření rychlosti vozidel, informaci o zřízení těchto systémů, vhodným způsobem 
v obci XYZXYZ uveřejní (§ 24b odst. 2 zákona o obecní policii). 



IV. Způsob úhrady nákladů a vypořádání případné škody 

1. Obec XYZXYZ se zavazuje za každou byť započatou hodinu plnění úkolů městské policie dle této 
smlouvy hradit městu Úvaly vzniklé náhrady nákladů na činnost městské policie: 

a) hlídková a další činnost na území obce XYZXYZ ve výši 500,- Kč/hod./strážník, 
b) administrativní práce ve formě navazující a související administrativní činnosti zpracování 

dokumentace k plnění úkolů podle čl. II. odst. 2 (např. administrativa související z měření rychlosti 
v obci, zajištění a zpracování podkladů z výstupů MKDS v souvislosti s předáváním informací 
oprávněným osobám Policie ČR, další bezpečnostní sbory, orgány činné v trestním řízení apod. 
nebo vlastní činnosti) ve výši 500,- Kč/hod. práce, 

c) zahrnující zvýšené fixní a amortizační náklady na obnovu technických prostředků užívaných 
městskou policií pro území obce XYZXYZ ve výši €€€,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc 
činnosti městské policie. 

2. Obec XYZXYZ se zavazuje hradit částku zahrnující paušální náklady na umístění odchyceného zvířete 
na území obce XYZXYZ do dočasného zajištění provozovaného městem Úvaly ve výši 600,- Kč za každý 
započatý kalendářní den, jakož i všechny prokázané náklady související s odbornou veterinární činností 
podle zák. 166/1999 Sb., veterinárního zákona nebo umístěním zvířete do útulku podle zák. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

3. V případě vyčerpání úhrady za plnění úkolů dle této smlouvy nebo k plnění úkolů podle § 2 zákona o 
obecní policii nebo podle zvláštního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
nebo stav ohrožení státu (krizový stav), je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo 
obdobná společenská akce anebo plnění dalších oprávnění obecní policie pro orgány obce XYZXYZ (např. 
doručování zásilek, předvedení osoby apod.) v obvodu místní příslušnosti městské policie mimo sjednaný 
rozsah hodin, je možno dohodou starostů rozsah hodin a služeb rozšířit; v tomto případě strany 
sjednávají náhrady nákladů na činnost městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy 
v kalendářním roce dle inflační doložky podle odstavce 7. 

4. V případě výjezdu městské policie na vyžádání k součinnosti základní složkou integrovaného 
záchranného systému nebo jednotkou požární ochrany plnící úkoly HZS obce XYZXYZ, pokud tato činnost 
nebude plněna v rámci sjednaných hodin podle čl. I., strany sjednávají náhrady nákladů na činnost 
městské policie podle odstavce 1 písm. a) a b) ve výši platné vždy v kalendářním roce dle inflační doložky 
podle odstavce 7. 

5. Sjednané výše náhrady nákladů na činnost pokrývá paušálně provozní náklady (včetně cestovních 
výdajů) spojené s výkonem činnosti městské policie na území obce XYZXYZ. 

6. Úhrady podle této smlouvy hradí obec XYZXYZ vždy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. kalendářního roku 
na bankovní účet města Úvaly č. 19-00015254201/0100 vedený u Komerční banky, pod variabilním 
symbolem IČO obce XYZXYZ a specifickým symbolem 156156156 částku €€€,- Kč. 

7. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši náhrad nákladů na činnost městské policie 
uvedených v odstavci 1 a 2 tak, že město Úvaly je za trvání této smlouvy oprávněno jednostranně zvýšit 
sjednané náhrady o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem a zaokrouhlené 
na celé desetikoruny směrem nahoru. Zvýšení se vztahuje na výši náhrad za činnost městské policie vždy 
za plnění provedené v kalendářním roce ve kterém je inflační doložka uplatněna. Město Úvaly výši inflace 
sdělí obci XYZXYZ vždy nejpozději k 31.5. kalendářního roku a obce XYZXYZ v platbě od 15.6 kalendářního 
roku.  

8. Úhrady podle této smlouvy dle odstavce 2 a 3 hradí obec XYZXYZ vždy na základě doručené faktury 
(vystavené dle potřeby). Faktura může být doručena i v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky nebo e-mailu pro doručování obci XYZXYZ. Doba splatnosti faktury činí 15 dnů od doručení. 

9. Obec XYZXYZ prohlašuje, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z 
této smlouvy z transparentního účtu města Úvaly a je seznámena, že bankovní ústav může na takovém 
účtu zveřejnit nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis 



platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i 
další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k 
veřejnosti. 

V. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět kdykoli. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. 
Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Výpověď se vyhotovuje ve dvou stejnopisech; smluvní strana, která obdržela výpověď, zašle Krajskému 
úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data převzetí. 

3. Městská policie započne svoji činnost dle této smlouvy ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
schválení této smlouvy Krajským úřadem Středočeského kraje (čl. V odst. 4). 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského 
úřadu Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, formou číslovaných dodatků. 

2. Smlouvu schválilo zastupitelstvo města Úvaly dne ________ usnesením č. Z-_____/2023; usnesení je 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce XYZXYZ dne _______ usnesením _______ usnesení je v příloze č. 
2 této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o schválení této veřejnoprávní smlouvy. 

5. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách, svých 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů; smlouva může být rovněž zveřejněna na webových stránkách smluvních 
stran. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po 
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu s žádostí o souhlas 
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

   
za město Úvaly 
 
 
 
 
 

       za obec XYZXYZ 

   
Bc. Markéta Rydvalová 

starostka města Úvaly 
 xxxxxxxxxxxxx 

starosta obce XYZXYZ 
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