VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ Č. P-19/2006
MĚSTO BLATNÁ
Tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský, IČO 00250996,
zastoupené starostou Města panem Josefem Hospergrem
a
OBEC PŘEDMÍŘ
kraj Jihočeský, IČO 00228699
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná,
zastoupená starostou Obce panem Karlem Palivcem
uzavírají podle ust.§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen zákona o obcích) na základě usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006 a na
základě usnesení Zastupitelstva obce Předmíř č. 46/2006 ze dne 27.10.2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu.
čl. I
Předmět smlouvy
1.
Ustanovením § 53 a ustanovením § 55 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) bylo Obecnímu úřadu Předmíř, jako
orgánu vykonávající přenesenou působnost v Obci Předmíř, svěřeno projednávání přestupků
proti pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti
majetku, jakož i přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením
zvláštních předpisů o provozu na pozemních komunikací, a přestupků na úseku vyhledávání,
ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních
minerálních vod a lázeňských míst, v případě, že ke spáchání výše uvedených přestupků došlo
v územním obvodu Obce Předmíř nebo jsou dány důvody pro projednání těchto přestupků
Obecním úřadem Předmíř uvedené v ustanovení § 55 odst. 2 a 3 přestupkového zákona.
2.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obecní úřad Předmíř nemá v současné době možnost
řádně zajistit výkon této přenesené působnosti, dohodly se smluvní strany na tom, že výkon
přenesené působnosti svěřený Obecnímu úřadu Předmíř – řešení přestupků, podrobně
popsaných v předchozím odstavci, zajistí pro Obecní úřad Předmíř orgány Města Blatná,
včetně vymáhání pokut a nákladů řízení, popřípadě činit další úkony, které přestupkový zákon
umožňuje.
čl. II
Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Blatná budou vykonávat ve správním obvodu Obce Předmíř přenesenou
působnost v oblasti řešení přestupků v případech, kdy věcná příslušnost Obecního úřadu
Předmíř k jejich řešení vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 přestupkového zákona, příp.
z ustanovení jiných právních předpisů, a příslušnost místní z ustanovení § 55 přestupkového
zákona.

čl. III
Úhrada nákladů
1.
Obec Předmíř se zavazuje uhradit Městu Blatná v souvislosti s řešením přestupků dle
čl. II této smlouvy paušální částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých) za jeden vyřízený
přestupkový spis.
2.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyřízený přestupkový spis bude smluvními
stranami považován každý spis ukončený:
a) odložením věci z důvodu uvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení přestupkového zákona
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 přestupkového
zákona
d) projednáváním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3 přestupkového
zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového zákona
čl. IV
Platební podmínky
1.
Obec Předmíř se zavazuje uhradit Městu Blatná ze svého rozpočtu, ve lhůtě splatnosti,
paušální částku, jejíchž výše je uvedena v čl. III odst. 1. této smlouvy na podkladě
jednotlivých faktur vystavených Městem Blatná na účet Města Blatná č. 4198900247/0100.
2.
Veškeré výdaje a příjmy orgánů Města Blatná spojené s výkonem přenesené
působnosti dle čl. I zůstávají výdaji a příjmy Města Blatná.
3.
Vyúčtování úhrady provede Město Blatná dvakrát ročně, vždy za skončené kalendářní
pololetí.
čl. V
Doba trvání smlouvy
1.
Podle ustanovení § 66c zákona o obcích je tato smlouva uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu
s uzavřením nebude právní moci.
2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2007.
čl. VI
Zánik smlouvy

1.
Město Blatná a Obec Předmíř jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran. Jedno vyhotovení
výpovědi je nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

2.
Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je
nutno rovněž informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského
kraje.

čl. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se výslovně dohodly, že
přestupkové spisy Obecního úřadu Předmíř doručené orgánům Města Blatná před zánikem
smlouvy, vyřeší orgány Města Blatná za podmínek stanovených v čl. III. a IV. této smlouvy.

čl. VIII
Společná a závěrečná ustanovení
1.
Smlouva může být změněna či doplněna písemnou dohodou obou smluvních stran,
přičemž k platnosti takové dohody se vyžaduje schválení Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2.
Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3.
Po dobu trvání této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
1.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Obec Předmíř i Město
Blatná obdrží po jednom vyhotovení a 1 výtisk smlouvy zašle Město Blatná, společně se
žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, Krajskému úřadu Jihočeského
kraje.
2.
Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o udělení souhlasu s jejím uzavřením, nabude
právní moci.

V Blatné dne 07.02.2007

Město Blatná
zastoupené starostou
Josefem Hospergrem, v. r.

Obec Předmíř
zastoupená starostou
Karlem Palivcem, v.r.

Přílohy:
1.
Výpis z usnesení Rady města Blatná č. 235/06 ze dne 9.10.2006.
2.
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Předmíř č.46/2006 ze dne 27.10.2006

