STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
3. schůze rady města dne: 04.02.2020
Bod pořadu jednání: 2
Schválení smlouvy o nájmu střelnice pro výcvik strážníků městské policie
Stručný obsah: Součástí plánu výcviku strážníků pro rok 2020 je povinnost strážníka absolvovat
školní střelby v odpovídajících prostorách.

Městská policie
Důvod předložení: Plnění plánu výcviku strážníků pro rok 2020 - střelecká příprava.
Zpracoval:

Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie Liberec

Projednáno s:

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

Předkládá:

Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie Liberec

K projednání v radě přizván(a):

Mgr. Ladislav Krajčík

Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na střelnici pro městskou policii se společností ARMY ARMS
s.r.o., se sídlem Liščí 268, 463 12 Jeřmanice, IČ: 25401777, dle přílohy.
ukládá
Podepsat smlouvu a zajistit její realizaci.
P: Krajčík Ladislav, Mgr. - ředitel Městské policie Liberec
T: 31.12.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu se směrnicí městské policie č. 13/B Pro výcvik a vzdělávání, kterou se stanoví rozsah
vzdělávání a výcvik strážníků městské policie a v souladu se směrnicí č. 7/A o vzdělávání lidských
zdrojů, byl ředitelem městské policie vydán příkaz č. 32/2019, kterým se stanoví Plán výcviku strážníků
na rok 2020.
Pro naplnění tohoto plánu je nutné zajistit odpovídající prostory pro tuto činnost. Jde zejména o splnění
požadavku z.č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních, který stanoví, že každý kdo má oprávnění skupiny D
(pro výkon povolání) je povinen každý rok pravidelně absolvovat školní střelby. V případě městské
policie, která závažným způsobem zasahuje do práv a svobod občanů, je nutné organizovat pravidelné
školní střelby spojené s taktikou zásahu a dále fyzickou přípravou tak, aby
strážníci dokázali správně vyhodnotit krizové situace a dokázali se správně rozhodnout a zasáhnout proti
případnému pachateli protiprávního jednání přesně podle zákona.
Odpovídající prostory pro organizování výcviku strážníků jsou v rozumné dojezdové vzdálenosti
prostory střelnice ARMY ARMS, s.r.o. – multifunkční výcvikový areál Hrádek nad Nisou. Firma
splňuje jak zákonné požadavky na provozování střelnice, tak požadavky na taktickou přípravu.
Prostor je zcela komfortní pro potřeby výcviku městské policie. Na základě zkušenosti z minulého roku,
kdy zde již výcvik probíhal a rada nájemní smlouvu schválila pro rok 2019, je navrhováno radě města i
tentokrát schválit uzavření nájemní smlouvy s firmou ARMY ARMS s.r.o.
Smluvní cena za nájem areálu byla stanovena ve výši 500,- Kč bez DPH za jednu hodinu (60 minut),
včetně DPH 605,- Kč.
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Text ORG

Nájemné

Rozpočet schválený

230 000

Rozpočet upravený

230 000

Materiál nezveřejněn z důvodu interní povahy materiálu.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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