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Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků
základě usreseni Rady mesta Veselí nad Moravou ze dne 05,04.2019, č, 5/1ZRMV/201 9,
a usnesení 5. Zasfurpitetstýa obce Kozojidky ze dne 03.04,2019, č.77l2Q19
uzavírajínížeutledené srnkrvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
F,la

čl. l
Smluvní strany

i.

l'llěsto Veselí nad Moravou
zastoupené navenek starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D,
se sídlem tř, Masarykova 1 19. 698 01 Veselí nad Moravou

lčo oo28s80

pdslušne do správního otnrodu obce s rozšířenou působnostíVeselínad Moravou
a

2" ObeG

KoEqí.rky

zastcupená navenek starostou Bc, Otakarem Březinou
se sidlem Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota
:lCO
príshsná do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíVeselínad Moravou

0(X88861

čl. ll
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
('i) Podle § 63 zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
piedpisu, a podle § 159 a následujících zákona č.500/2004 Sb,, správní řád, ve znění
pozdě.lšíchpředpisů, bude příslušnýorgán města Veselí nad Moravou vykonávat namísto
orgánu obce Kozojídky v jejím správním obvodu přenesenou působnost vsouladu s § 105
zákona č. 25012016 Sb., o ocJpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů takto:
a) projednávání veškenich přestupků, k jejichž projednávání je příslušná obec Kozojídky
podle zákona ě.25112016 Sb,, o něktených přestupcích,
b) projednávání veškeriých přestupků, k jejichž projednávání je příslušná obec Kozojídky
podle zvláštních zákonů.
(2) Na základě této smlouvy bude orgán města Veselí nad Moravou místně příslušný
správní orgán v řízeníchpro správní obvod obce Kozojídky.
(3) Výnosy z pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut uložených správním orgánem
města Veselínad Moravou při plněnítéto veřejnoprávnísmlouvy jsou příjmem rozpočtu města
\u/eselí nad Moravou.

čl, lll
úhrada nákladů
(1) Za výkon předmětu smlouvy v určenémrozsahu poskytne obec Kozojídky ze svého
rozpočtu městu Veselí nad Moravou na jeho účetvedený u Českéspořitelny, a.s., pobočka
Veselí nad Moravou, č. účtu1442991379/0800 paušální příspěvek ve výši 3,000,- Kózakaždý
oznámený přestupek, nejméně však 3,000 ,- Kó za kalendářní rok.
(2) Vyúčtováníúhrady příspěvku bude provedena dvakrát ročně, alo za období leden červen a červenec - prosinec; platba bude splatná do "|5 dnů ode dne doručenífaktury.
(3) V případě, že veřejnoprávní smlouva bude platná po dobu kratšínež jeden kalendářní
rok, úhrada nákladů se poskytne v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsícůplatnosti této veřejnoprávní smlouvy, přičemž celková částka bude
zaokrouhlena na celé koruny nahoru,

čt, tv
Doba trvání smlouvy
11)Tato smlouva se uzavírá na dobu neuróitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude

právní moci,
(2) Smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Výpovědní lhůta činí3 měsíce a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručenívýpovědi.
(3) Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran, K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

čl. v
Společná ustanovení
(1)Obec Kozojídky sezavazuje, že orgánu města Veselí nad Moravou projednávajícímu
přestupky podle Čl. lt teto smlouvy doručívšechny obecně závazné vyhlášky a nařízeníobce,
1ejichž porušenímby mohla být naplněna skutková podstata některého z přestupků uvedených
v tomto článku smlouvy. Nově vydané obecně závazné vyhlášky anařízení budou doručovány
průběžně.
(2) Smluvnístrany si poskytnou vzájemnou pomoc při plnění předmětu této veřejnoprávní
smlouvy.
(3) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředníchdeskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Po dobu platnosti této

smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadůinformaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu nebo kopii veřejnoprávní smlouvy.
(4) Vztahy vyplývajícíz této smlouvy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
přislušnými ustanoveními správního řádu upravujícímiveřejnoprávnísmlouvy,
(5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdží
město Veselí nad Moravou, jeden stejnopis obdžíobec Kozojídky a jeden stejnopis obdží
Krajský úřad Jihomoravského kraje.

_I

(6) Uzavřením této smlouvy je zrušena dosavadní smlouva uzavřená
dle § 63 odst. 1
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dne
11.02.2008, schválená rozhodnutím Krajského úřadú Jihomoravského kraje,
které nabylo
právní moci dne 26.03.2008

Ve Veselí nad Moravou dne 11.04,2O1g
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Doložka dle ustanoven í §

a

1z?k9nx;rJÉiJíX[ffď obcích (obecn í zřízení),

Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena:
usnesením Rady města Veselí nad Moravou ze dne 05.04,2019, č. 5/12lRMvtzo1g,
a

usnesením 5, Zastupitelstva obce Kozojídky ze dne 03.04,2o1g, č.77t2o1g.

VyznaČenízveřejněnídle ustanovení § 66c odst. 2 zákona č. 128t2ooo
Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozděiších předoisů
Zveřejněno na úřednídesce Městrikého / obecního úřadu .,..JrP.taltj,lltL.
a také zPŮsobem umoŽňujícím ciálkový přístup na eiektronické úřednídesce
Vyvěšeno One:
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