Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
Na základě usnesení Rady města Kojetína ze dne 21.10.2020, č. usnesení R984/10-20 a
usnesení Zastupitelstva obce Stříbrníce ze dne 03.12.2020, pod bodem č. 5, uzavírají
v souladu s ustanoveními § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů, § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 159 a násl. zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
ČI. I.
Smluvní strany
1. Město Kojetín
zastoupené starostou města Ing. Leošem Ptáčkem
se sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín l-Město, PSČ 752 01
IČ: 00301370
a
2. Obec Stříbrníce
zastoupená starostou obce Martinem Tulisem
se sídlem Stříbrníce čp. 91, PSČ 752 01
IČ: 00636592
ČI. II.
Předmět smlouvy
V souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
na základě ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bude Město Kojetín namísto obce Stříbrníce vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštními předpisy obci Stříbrníce v jejím správním obvodu v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Kojetína věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Stříbrníce.
ČI. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Obec Stříbrníce přenáší touto smlouvou na město Kojetín v souladu s ustanovením § 105
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, veškerou příslušnost k projednávání přestupků ve správním obvodu obce
Stříbrníce a město Kojetín tuto příslušnost přijímá. Orgány města Kojetína tak budou
v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat ve správním obvodu obce Stříbrníce
veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Stříbrníce
účinnými právními předpisy. Jedná se o přestupky uvedené v ustanovení § 60, odst. 2
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále o přestupky podle zvláštních
předpisů.
2. Výnos z pokut a náklady řízení uložené orgány města Kojetína při plnění povinností z této
smlouvy vyplývajících jsou příjmem rozpočtu města Kojetína.
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ČI. IV.
Úhrada nákladů
1. Úhrada nákladů je stanovena paušálně ve výši 36 Kč (slovy: třicet šest korun českých) na
jednoho obyvatele za rok, a to podle počtu obyvatel obce Stříbrnice (správního obvodu
obce Stříbrnice) k 1.lednu kalendářního roku, ve kterém je realizován předmět smlouvy
(dle údajů ČSÚ).
2. Úhradu nákladů je obec Stříbrnice povinna ze svého rozpočtu poskytnout městu Kojetín
proplacením faktury, vystavené jedenkrát ročně za výkon předmětu smlouvy v předchozím
kalendářním roce, zpravidla do 31.března každého roku.
ČI. V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2025
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 01.01.2021, anebo dnem uzavření smlouvy, pokud je
tento den dnem pozdějším.
ČI. VI.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a poté ji zašlou s informací o
zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ke zveřejnění ve věstníku právních
předpisů kraje.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží město Kojetín,
jeden obec Stříbrníce a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad
Olomouckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
3. Přílohou této smlouvy tvoří usnesení Rady města Kojetína, usnesení Zastupitelstva obce
Stříbrnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje.
5. Město Kojetín i obec Stříbrnice jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu kdykoliv i bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Vypovídající
smluvní strana je povinna oznámit ukončení smluvního vztahu Krajskému úřadu
Olomouckého kraje.
6. Smlouvu lze ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která vyžaduje souhlas
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
7. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
V Kojetíně dne

7.07 0

Ve Stříbrnících dne

$-1?, ZOl*

Martin Tulis
starosta obce Stříbrnice

starosta města Kojetína
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