Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Č. 10/2018/OKS
uzavřená v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a ustanoveni § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád,
ve znění pozdějších předpisů.
ČI. l
Smluvní strany

1. Město Vysoké Mýto
zastoupené starostou města Ing. Františkem jiraským
lČ:
00279773
DIČ: CZ00279773
bankovní spojení pro úhradu: účet č. 9005-1423611/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
kraj Pardubický
(dále jen ,,město Vysoké Mýto" nebo ,,město")

2. Obec Pustina
zastoupená starostou obce Josefem ŠpHchalem, DiS.
lČ:00279412
DIČ:
bankovní spojení: účet č. 15825611/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
se sídlem: Pustina 60, 566 01
kraj Pardubický
(dále jen ,,obec Pustina nebo ,,obec")

ČI. ll
Předmět smlouvy
1. V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
bude orgán města Vysokého Mýta vykonávat namísto obce Pustina v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků, a to
všech přestupků, k jejichž projednáni by byl jinak příslušný orgán obce Pustina.
2. Na základě této smlouvy tedy bude město Vysoké Mýto místně příslušným správním
orgánem v řízeních o přestupcích specifikovaných v odst. 1 tohoto článku pro správní obvod
obce Pustina.
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3. Výnosy pokut, nákladů řízeni a pořádkových pokut uložených orgánem města Vysokého
Mýta z projednaných přestupků při plněni této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Vysokého Mýta.
4. Město Vysoké Mýto vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
souvisejíci s výkonem přenesené působnosti na úseku přestupků svěřenou orgánu obce,
včetně statistických výkazů.
5. Obec se zavazuje předávat městu oznámení přestupku neprodleně, nejdéle však do sedmi
dnů.
ČI. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu určeném v ČI. ll této smlouvy se obec Pustina
zavazuje uhradit městu Vysokému Mýtu ze svého rozpočtu:
a) částku ve výši 1.500 Kč (slovy: jedentisicpětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek vyřízený orgánem města formou odloženi či postoupeni,
b) částku ve výši 3.000 Kč (slovy: třitisícekorunčeských) za každý oznámený přestupek
vyřízený orgánem města jinak než odložením nebo postoupením věci.
Vyúčtováni náhrady nákladů provede město Vysůké Mýto jedenkrát ročně, a to vždy
do 31.03. kalendářního roku. Obec poskytne úhradu nákladů vždy do 30 dnů od doručení
tohoto vyúčtování. Ve vyúčtováni bude uveden přehled přestupků specifikovaných číslem
jednacím (č. přestupku), pod kterým byly přestupky evidovány, Přestupky budou rozděleny
na ty, které byly vyřízeny odložením či postoupením a na ty, které byly vyřízeny jinak.

ČI. IV
Zmocňovací ustanoveni

Obec Pustina výslovně zmocňuje město Vysoké Mýto k plnému zastupováni obce Pustina
v řÍzení u Krajského úřadu Pardubického kraje o uděleni souhlasu s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
ČI. V
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje
o udělení souhlasu s jejím zněním nabude právni moci.
3. Smlouvu lze ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran i bez udáni důvodu. výpovědní
doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci,
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v němž byla výpověď' této veřejnoprávní smlouvy doručena druhé smluvní straně.
V případě pochybnosti se má za to, že výpověď' byla druhé smluvní straně doručena třetí
den po odesláni. Smluvní strana, která smlouvu vypověděla, je povinna o ukončeni
smluvního vztahu informovat Krajský úřad Pardubického kraje.
4. Kterákoli smluvní strana může podat písemný návrh na zrušeni veřejnoprávní smlouvy
podle ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Smlouva tak může být zrušena i dohodou. Ke zrušeni veřejnoprávní smlouvy je
nutný souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje.

VI.
Společná ustanoveni
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran se
souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje.
2.

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřeni na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavřeni této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž jeden stejnopis obdrží město Vysoké Mýto, jeden obec Pustina a jeden stejnopis
smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Pardubického kraje spolu se žádosti o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5.

Přílohy této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Pustina a usneseni Rady města
Vysokého Mýta o souhlasu s uzavřením této smlouvy a dále pravomocné rozhodnuti
Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení souhlasu k uzavřeni této smlouvy

6.

Dnem uzavření této smlouvy se ruší platnost původní veřejnoprávní smlouvy
č. 9/2006/OP/přest. včetně případných dodatků, uzavřené dne 1.12.2006 mezi účastníky
této smlouvy k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků svěřené orgánu obce.

Ve Vysokém Mýtě dne...Q 0,··08, 2018

V Pustině dne 28.5.2018

Ing. Frahtišek jimský

Josef ŠpHchal, DiS.

starosta města ĺ ysokého Mýta
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starosta obce Pustina

OBEC PUSTINA
Pustina 60
566 01 Vyspké Mýto
IČO: 00 279 412
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Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Pustina
č. 2/2018 ze dne 11.05.2018 a usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 438/18 ze dne
27.06.2018.

Tato veřejnoprávní sndouva

je uzavřena dnem
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kdy nabylo právní moci rozhodnutí

Krajského úřadu Pardubického kraje
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