Yeřejnoprávní smlouva
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
uzavíenádle ust. § 63 zákonaě. 12812000 Sb., o obcích, veznénípozdějšíchpředpisůaust.
§ 105 zákona ě, 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a Ťízenío nich, ve znění
pozdějšíchpředpisů na základě usnesení Rady města Roudnice nad Labem ě. 33212019 ze dne
7 . 8. 2019 a usnesení Zastupitelstva obce Zálužíě. 20 ze dne 23. 9. 2019.

čt.I

Účastníci smlouvy
Město Roudnice nad Labem ,IČ 00264334, se sídlem Karlovo nťtm.2I, 413 0I Roudnice
nad Labem, zastoupené starostou města Ing. Františkem Padělkem (dále jen Město)
1.

2. obec Zá|uží,IČ:00526452, se sídlem Záluží13,413 01 Roudnice nad Labem, zastoupená
starostou obce Miroslavem Štemberou (dále jen Obec)

čl rI

Dohoda o ukončenísmlouvy

Mezi Městem a Obcí byla dne 15. 3. 2011 na dobu neurčitou uzavřena dle tehdy platného
zákona č.20011990 Sb., o přestupcích, ve znénípozdějšíchpředpisů v souladu s ustanovením
§ 63 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších. předpisů veřejnoprávní
smlouva o zajištění přestupkové agendy, na zékladékteré došlo k přenesení příslušnosti Obce
k projednávání přestupků na Město. K jejímu uzavření Krajský úřad Usteckého kraje udělil
souhlas.

Smluvní strany se dohodly na ukončeníplatnosti uzavřené smlour,y ke dni 31. 12. 2019.

Mezi Městem a Obcí je shodná vůle, že přestupkovou agendu bude za Obec i do budoucna
vykonávat Město, o čemžje uzavftánatato Veřejnoprávní smlouva.
čt. rrr
Předmět smlouvy

V

souladu sust. § 63 odst. 1zákonaě. 12812000 Sb., o obcích, veznění pozdějšíchpředpisů
a ust. § 105 zákona č.25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky ařizení o nich, ve znění
pozdějších předpisů přenáší Obec touto veřejnoprávní smlouvou od I. I. 2020 veškerou svou
příslušnost k projednávání přestupků na Město.

čl rv

Doba trvání azměna smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a podléhá schválení Krajského úřadu Ústeckého
kraje. I|zavřena je dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.

Tuto smlouvu je možnér,ypovědět s výpovědní lhůtou jednoho kalendářního měsíce.
Výpovědní lhůta počínáběžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
doručenípísemnér]povědi druhé smluvní strany. Smlouvu je možno r,ypovědět kdykoliv
i bez udání důvodu výpovědi, vždy ale pouze písemnou formou. Smluvní strany se mohou
také na ukončeníplatnosti smlouvy kdykoliv dohodnout.

Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. K platnosti takové změny
vyžad,qe souhlas Krajského úřadu Usteckého kraje.

se

čt. v
úhrada nákladů
předmětu smlouvy uhradí Obec ze svého rozpočtu Městu na jeho Úěet 94,
3484530297l0I00 paušální částku ve výši 1.500 Kč (slovy:jeden tisíc pět set korun českých)
za každévyřešené oznámení přestupku, a to na základě ročníhovyúčtováníprovedeného
Městem vždy k3I.12. příslušnéhokalendářního roku. Uhrada je splatná vždy do 14 dnŮ od

Za ýkon

doručenírryúčtování.

Uloženépokuty a náhrady nákladů íízenío přestupcích jsou příjmem Města.

čl vr

závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na svých úředních

deskách nejméně po dobu 15 dnů.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemžjeden stejnopis obdržíMěsto,
jeden stejnopis Obec a jeden stejnopis obdrži Krajský úřad Usteckého kraje spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Nedílnou přílohu této smlourry tvoří usnesení Rady města Roudnice nad Labem ě,33212019
zedne 7.8.2019 ausneseníZastupitelstvaobce Zálužíč.20zeďne23.9.2019 apravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní
smlouvy.

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídízákonem o obcích, správním řádem
a podpůrně

občanským zákoníkem.

Spory ztéto smlour,ry rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje,
Roudnice nad

Labem 0 9 -12- 2019

lng. František Pýělek
starosta města Roudnice nad Labem

Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor tajemníka

Karlovo náměstí 21
413 21 Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem 24, září2019

Výpis usnesení zjednání Rady města Roudnice nad Labem ze dne 7. srpna 2019
Rada města Roudnice nad Labem na svém zasedánídne 7. srpna 2019 schválila toto usnesenÍ:

Usnesení č. 332/2019:
naa-a rrresta roz h o d la o uzavřeniveřejnoprávních smluvo přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků s jednotlivými obcemi od 1. 1. 2020, jejiž souČásti je dohoda o
ukončeníplatnosti smtouvy stávajícík31.12.2019, s úhradou nákladŮ ve výši dle poČtu
obyvatel u obcí do 200 obyvateI í.5O0,- Kč za přestupek, u obcí do 500 obyvateI 2.000,- KČ za
přóstupek a u obcí nad 500 obyvatel 2.500,- Kč za přestupek, dIe předloŽeného návrhu (pro 6,
proti 0, zdĚeli se hlasování 0),

zdeňka Martincová

vedoucí kanceláře tajemn íka

oBEc

zlruží

ZáIuži 13
4I3 0I Roudnice nad Labem

vÝpts z usNEsENiz s.zasppÁNizo zÁrvžizr, DNE

23.9.2019

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Zátužírozhodlo o uzavření nové veřejnoprávni smlouvy s městem
Roudnice nad Labem o přenosu příslušnosti k projednávání přestupku od 1. 1. 2020, jejíŽ
součástíjedohoda o ukončeníplatnosti stávající smlouvy k 3]. ]2. 20]9, s uhradounákladŮ
ve výši ] 500,- Kč za přestupek dle předloženéhonávrhuVýsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Šr,,l

Miroslav Štembera
starosta

místostarostka

Telefon:

www.ouzaluzi.cz

77,7 505 930
605 589 102

e-mail:

724 |73 943

oll.zaluzi@tiscali.cz

IČ:00526452

Bankovní spojení:
ČS Roudnice n. L.
36,7343932910800

