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Veřejnoprávní smlouva
zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků

uzavřená podle ustanovení

pozdějších předpisů
pozdějších předpisů

a

§

63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení,
ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

ČI.

ve

znění

ve

znění

I.

Smluvní strany
1. Statutární město Prostějov
IČO: 00 28 86 59

sídlem náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené primátorem města Prostějova Mgr. Františkem Jurou
se

(dále jen "Město Prostějov")

2. Obec Stínava

IČO:

62 85 82 97

se sídlem Stínava 20, 798 03 Plumlov
zastoupená starostou obce Pavlem Bokůvkou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov,

(dále jen"Obec").
na základě usnesení Rady města Prostějova
č. 1688 ze dne 1 7. 8. 2021 a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Stínava č
.ofy.. '/<?:.
/.'X.Qd.
ze dne
/uzaví raj í tuto
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků:
.

ČI.

II.

Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran, učiněná ve smyslu
§ 63 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněm pozdějších předpisů a

§

105

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších
předpisů, týkající se zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků podle ustanovení § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a přestupků, k
jejichž

2.

projednávání je Obec příslušná podle zvláštních zákonů.
Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude příslušný orgán Města
Prostějova vykonávat
v souladu s ust.
§ 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízem o
nich, ve znění pozdějších předpisů, veškerou příslušnost k
projednávání přestupků,
svěřenou zvláštními zákony příslušným orgánům Obce a bude tak místně
příslušným
správním orgánem v řízeních pro správní obvod Obce.

ČI.

III.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1.

V rámci smluvního rozsahu výkonu
přenesené působnosti zajistí Město Prostějov
projednávání přestupků uvedených v článku II. odst.l.,
včetně rozhodování o vině a
ukládám sankcí, vymáhání uložených
sankcí a náhrad nákladů řízení, včetně vedení
příslušné spisové agendy, její archivace a
skartace.
Výnosy z pokut uložených příslušným orgánem Města
Prostějova v řízeních o přestupcích
a výnosy z uložených povinností
nahradit náklady řízem při řízeních vedených dle této
smlouvy, budou, při jejich zaplacení nebo vymožení,
příjmem rozpočtu Města Prostějo va.

2.

ČI.

Úhrada
1.

IV.

nákladů

Za výkon předmětu smlouvy

v určeném rozsahu, poskytne
Obec ze svého rozpočtu
jeho účet ě. 19-1505517309/0800, var. symb.
1605xxxxxx
pausalni roční příspěvek ve výši 8 % z
příspěvku na výkon státní správy,
z příspěvku
na základní působnost,
jehož výši vždy na začátku roku zveřejní
ministerstvo vnitra České republiky, přičemž
celková částka bude zaokrouhlena na
celé koruny.

Městu

2.

Prostějovu

na

Stanovený paušální příspěvek se Obec zavazuje zaplatit jednorázově
náležitostmi účetního dokladu, vyhotovené Městem
Prostějovem,

s

na

základě faktury

nejpozději do 31.
úhrada poskytuje, každoročně po dobu trvání této smlouvy bez
ohledu
zda byl nějaký přestupek oznámen.
3. Alikvotní část paušálního ročního příspěvku za
rok 2021 ve výši, která odpovídá počtu i
započatých měsíců platnosti této veřejnoprávní
smlouvy, se obec zavazuje zaplatit na
základě faktury s náležitostmi účetního dokladu, vyhotovené
Městem Prostějovem
jednorázové do jednoho měsíce od právní
moci rozhodnutí, kterým Krajský úřad
Olomouckého kraje udělí souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy, přičemž celková
častka bude zaokrouhlena na celé koruny.
1

4.

.

roku,

a

za

který

to

se

V případě, že veřejnoprávní smlouva
bude platná po dobu kratší než jeden kalendářní rok,
paušální úhrada nákladů se poskytne v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých
měsíců platnosti této veřejnoprávní smlouvy,
přičemž celková částka bude zaokrouhlena
na celé koruny. Případný přeplatek
vrátí Město Prostějov na účet Obce do 30 dnů po
ukončení platnosti této smlouvy.

ČI.

V.

Doba trvání smlouvy
1

.

Tato smlouva
moci

uzavírá

na

kterým

dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem nabytí právní
Krajský úřad Olomouckého kraje o údělem souhlasu

uzavřením této smlouvy.
Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. K
uzavření takové dohody je
třeba souhlasu Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
s

2.

se

rozhodnutí,

3.

4.

5.

Smlouvu lze ukončit také výpovědí jedné ze smluvních stran, bez udání důvoduVýpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď této veřejnoprávní smlouvy doručena prostřednictvím
datové schránky druhé smluvní straně.
V případě ukončení této smlouvy bude Město Prostějov
Krajský úřad Olomouckého kraje.

o

této skutečnosti informovat

Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy podle
167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ČI.

ust.

§

VI.

Společná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

2.

Změna obsahu smlouvy je možná jen písemnou dohodou smluvních stran, přičemž
k uzavření takové dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu a její případné změny bezodkladně po uzavření na

3.

4.
5.

svých úředních deskách, nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy zveřejní smluvní strany
informaci o uzavření této smlouvy a o jejím předmětu.
Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž
o

svých úředních deskách

po jednom obdrží každá ze
jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Olomouckého kraje, spolu s žádostí
udělení souhlasu s jejím uzavřením.

smluvních stran
6.

na

a

Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Prostějova a usnesení zastupitelstva Obce
uvedená v záhlaví smlouvy, o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje

o

udělení souhlasu

s

uzavřením této

veřejnoprávní smlouvy.
7.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
na

celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Prostějově dne

Ve Stínavě

Co,

O

y
Mgr. František Jura

\

primátor biěsta Prostějova
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Pavel Bokůvka
starosta#*flj£e
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