NMNMSML20200564

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého pod bodem
č. 9/25/RM/2020 na její 25. schůzi konané dne 18.05.2020 a rozhodnutí starosty obce
Řečice ze dne 10.08.2020 č. 1/2020 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
ČI. I
Smluvní strany

město Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
adresa městského úřadu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě
IČO: 00294900
(dále jen „město“)
a

obec Řečice
zastoupená Josefem Eichlerem, starostou obce Řečice
adresa obecního úřadu Obecní úřad Řečice
Řečice 135, 592 33 Radešínská Svratka, Kraj Vysočina
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě
IČO: 00295353
(dále jen „obec“)
ČI. II
Předmět smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupkovém řízení“),
uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány města
vykonávat pro obec část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v čl. Ill této
smlouvy.

Čl. Ill
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Město se zavazuje, že orgán města bude vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou
působnost svěřenou orgánům obce a úřadu obce v rozsahu stanoveném ustanovením
§ 60 odst. 2 zákona o přestupkovém řízení a zvláštními právními předpisy na úseku
přestupků. Na základě této smlouvy bude Městský úřad města místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obecního úřadu obce.
ČI. IV
Úhrada nákladů

1.

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu
městu příspěvek za příslušné kalendářní pololetí, a to na základě faktury vystavené
jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do čtrnácti dnů ode dne vystavení
faktury. Faktura bude obsahovat počet a č.j. přestupků.
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2.

Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý
jeden oznámený přestupek (dle čl. IV odst. 3. této smlouvy) činí 2.200 Kč.

3.

Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušné kalendářní pololetí podle počtu
oznámených přestupků, kdy je obec místně příslušná podle ust. § 62 zákona
o přestupkovém řízení.

4.

Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu
města, jehož orgán ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady
řízení a správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy.

ČI. v
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy,
do 31.12.2023, přičemž účinnosti nabývá dne 01.01.2021.

2.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji
krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

3.

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

4.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden
stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

5.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města, usnesení zastupitelstva a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6.

Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta činí šest měsíců a začíná běžet prvého dne kalendářního pololetí následujícího po
dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
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V Novém Městě na Moravě dne

2, 09.2020
VŘečici dne 10.08.2020

Josef Eichler
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Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Město na Moravě

v Novém Městě na Moravě
dne 17. 06. 2020

Výpis ze zápisu 25. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18. 05. 2020
Rada města Nového Města na Moravě na svém 25. zasedání dne 18. 05. 2020 přijala pod číslem
usnesení 9/25/RM/2020 následující:
I. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv upravujících výkon přestupkové agendy podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu mezi městem Nové Město na Moravě a obcemi I. ve správním obvodu ORP Nové
Město na Moravě uvedenými v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Omluveno: 0 Usnesení bylo: Přijato
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V Řečici dne 10.8.2020

Rozhodnutí starosty obce Řečice č. 1/2020 ze dne 10.08.2020

učiněné ve smyslu ust. § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Souhlasím s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle ust. § 63 odst. 1 zákona o obcích mezi
obcí Řečice a městem Nové Město na Moravě, jejímž předmětem je výkon přenesené
působnosti svěřené zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků v rozsahu
stanoveném ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů.

Josef Eichler
Starosta obce
OBEC

řečice
PSČ 592 33

hr žs

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Oddělení ostatních správních činností
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 86252/2020

Sp.zn.: OOSČ 549/2020
Vyřizuje/telefon: Mgr. Aneta Saláková/298

V Jihlavě dne: 9. 9. 2020
Vypraveno dne: 9. 9. 2020

Rozhodnutí
Účastníci řízení:

Město Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČO 002 94 900
Obec Řečice, se sídlem Řečice 135, 592 33 Řečice, IČO 002 95 353
Krajský úřad Kraje Vysočina, správní orgán příslušný podle § 160 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“); a podle § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě,
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 002 94 900 a obcí
Řečice, se sídlem Řečice 135, 592 33 Řečice, IČO 002 95 353, jejímž předmětem je výkon
přenesené působnosti k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými
právními předpisy.

Odůvodnění
S ohledem na skutečnost, že se vyhovuje všem účastníkům řízení v plném rozsahu, není
odůvodnění rozhodnutí třeba (§ 68 odst. 4 správního řádu).

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se oznamuje, podat ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, odvolání k Ministerstvu vnitra ČR, podáním učiněným u Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
V Jihlavě dne: 9. 9. 2020

Mgr. Aneta Saláková
úředník oddělení ostatních správních činností

Saláková Aneta Mgr
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