Veřejnoprávní

smlouva

Na základě usnesení Rady města Město Albrechtice č. ………. ze dne 9. 9. 2015 a usnesení
Zastupitelstva obce Heřmanovice č. 5 ze dne 21. 9. 2015 uzavírají níže uvedené smluvní strany
podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. město Město Albrechtice
zastoupené starostou Luďkem Volkem
se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, Moravskoslezský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov
(dále též jen „město“)
2. obec Heřmanovice
zastoupená starostou Janem Tomalským
se sídlem Heřmanovice 131, 793 76 Zlaté Hory, Moravskoslezský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov
(dále též jen „obec)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Na základě této smlouvy budou orgány města vykonávat namísto orgánů obce v jejím správním
obvodu přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků vymezenou § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiného
právního předpisu, vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno
orgánům jen některých obcí.
2. Výše uvedený výkon přenesené působnosti zahrnuje vedení přestupkové agendy za obec
včetně veškeré dokumentace, v případě nesplnění uložených povinností jejich vymáhání,
sdělení orgánům činným v trestním řízení, případně jiným orgánům v souladu se zákony, a
další úkony související s vedením přestupkové agendy.
3. Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními
orgány pro správní obvod obce.
4. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.
5. Výnos z pokut uložených orgány města při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města.
Čl. III
Úhrada nákladů
1.

Za výkon přenesené působnosti specifikované v čl. II odst. 1 této smlouvy poskytne obec
ze svého rozpočtu městu na jeho příjmový účet č.:94-2835900217/0100, vedený u Komerční
banky, a.s., příspěvek ve výši 1.850,- Kč (slovy: jedentisícosmsetpadesát korun českých)
za každý projednaný přestupek.

2. Příspěvek převede obec na účet města na základě faktury vystavené městem za každé
kalendářní pololetí. Výše převáděného příspěvku bude stanovena podle počtu projednaných
přestupků za dané období, tj. pololetí běžného kalendářního roku. Příspěvek je splatný do 15-ti
dnů ode dne doručení faktury obci.

3. V případě, že smluvní vztah bude ukončen výpovědí nebo dohodou smluvních stran (viz článek
IV. této smlouvy), město provede vyúčtování nákladů za doposud nevyúčtované projednané
přestupky do 2 měsíců po ukončení smluvního vztahu, přičemž obec uhradí vyúčtované
náklady do 15-ti dnů ode dne doručení faktury.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1. 1. 2016. Tato veřejnoprávní smlouva je
uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Smluvní strany si sjednávají 3 měsíční výpovědní lhůtu bez udání výpovědního důvodu.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran za podmínek uvedených
v dohodě.
Čl. V
1. Smluvní strany jsou povinny zveřejnit uzavřenou veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
uzavření na úřední desce svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. K uzavření dohody uděluje souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
3. Po dobu účinnosti veřejnoprávní smlouvy jsou obě smluvní strany povinny zveřejnit na svých
úředních deskách informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu, uzavřená veřejnoprávní
smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech obou smluvních stran.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1. Tato veřejnoprávní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po jednom stejnopisu obdrží
obě smluvní strany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
2. Přílohou a nedílnou součástí této veřejnoprávní smlouvy je usnesení Rady města Město
Albrechtice č. …………, ze dne 9. 9. 2015 a usnesení Zastupitelstva obce Heřmanovice č. 5, ze
dne 21. 9. 2015.

V Městě Albrechticích dne …………2015.

…………………………………
Luděk Volek
starosta města Město Albrechtice

V obci Heřmanovice dne ………….2015.

…………………………………….
Jan Tomalský
starosta obce Heřmanovice

