VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Dle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě usnesení Zastupitelstva
města Uničova UZ05/14/2020 ze dne 16. 11. 2020 a usnesení Zastupitelstva obce Dlouhá
Loučka č. 14/12 ze dne 2. 12. 2020 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnosprávní
smlouvu:

ČI. I.
Smluvní strany

1. Město Uničov

IČO:00299634
se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1, 783 91 Uničov
zastoupené starostou Mgr. Radkem Vincourem
(dále jen Město Uničov)

2. Obec Dlouhá Loučka

IČO:00298794
se sídlem 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
zastoupená starostou Ladislavem Koláčkem

příslušná do správního obvodu města Uničova, jakožto obce s rozšířenou působností.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran učiněná ve smyslu ust. § 63

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, týkající se

2.

zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
Na základě této smlouvy bude příslušný orgán Města Uničova v souladu s ust.
§ 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupku a řízení o nich,
vykonávat ve správním obvodu obce Dlouhá Loučka veškerou přenesenou
působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Dlouhá Loučka účinnými
právními předpisy a bude tak místně příslušným správních orgánem v řízeních pro
správní obvod obce Dlouhá Loučka.

ČI.III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. V rámci smluvního rozsahu výkonu přenesené působnosti zajistí Město Uničov
projednávání přestupků uvedených v článku II., včetně rozhodování o vině
a ukládání sankcí, vymáhání uložených sankcí a náhrad nákladů řízení, včetně
vedení příslušné spisové agendy, její archivace a skartace.
2. Výnosy z pokut uložených příslušným orgánem Města Uničova v řízeních
o přestupcích a výnosy z uložených povinností nahradit náklady řízení při řízeních
vedených dle této smlouvy, budou při jejich zaplacení, popř. vymožení příjmem
rozpočtu Města Uničova.

ČI. IV.
Úhrada nákladů
1. Za výkon vymezeného rozsahu přenesené působnosti, a to přestupkové agendy
ze strany města Uničova pro orgány obce Dlouhá Loučka poskytne obec Dlouhá
Loučka ze svého rozpočtu městu Uničov za každý kalendářní rok trvání smlouvy
úhradu ve výši 22,- Kč na 1 obyvatele s trvalým pobytem v obci Dlouhá Loučka, a to
na účet města Uničova č.: 40700001277/6800 vedený u Volksbank CZ, a. s.
2.

Výše úhrady za výkon přestupkové agendy bude za každý kalendářní rok trvání
smlouvy vypočtena tak, že finanční částka 22,-Kč na 1 obyvatele s trvalým pobytem
v obci Dlouhá Loučka se vynásobí počtem obyvatel v obci Dlouhá Loučka ke dni
1. ledna příslušného kalendářního roku zjištěného ze Základního registru obyvatel,
jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR.

3.

Pokud se týče mechanismu platby, město Uničov předloží obci Dlouhá Loučka
fakturu na příslušnou finanční částku vypočtenou dle mechanismu v bodě 2. vždy
k 30. červnu příslušného kalendářního roku.

ČI.V.
Doba trvání smlouvy
1.

Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, s možností
smlouvu vypovědět. Při výpovědi činí výpovědní doba 3 měsíce. Výpovědní doba
počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

ČI.VI.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu a její případné změny bezodkladně po
uzavření na svých úředních deskách, nejméně po dobu 15 dnů. Město Uničov zašle
smlouvu Krajskému úřadu Olomouckého kraje ke zveřejnění ve Věstníků právních
předpisů kraje.
2. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Olomouckého kraje, spolu
se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
3. Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Uničova a usnesení obce
Dlouhá Loučka o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že
se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Uničově dne.

- 3 -12- 2020

Mgr. Radek Vincour
starosta

- 3 -12 - 2020

Ladislav Koláček
starosta
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