NAD ORLICÍ

Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků
uzavřená mezi městem Kostelec nad Orlicí a obcí Chleny

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Chleny č. 6/18/2022 ze dne 26.05.2022 a usnesení Rady města
Kostelec nad Orlicí č. RM 12./2022 ze dne 30.05.2022 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu.

Čl.l.
Smluvní strany
Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
IČO: 00274968
zastoupené: Františkem Kinským, starostou
bank, spojení: Česká spořitelna, a.s., č. bankovního účtu 19-1240074329/0800
tel.: 494 337 111
e-mail: podatelna@muko.cz
a
Obec Chleny
sídlo: Chieny 68, 514-45 Chleny
IČO:
00274917
zastoupená: Jiřím Plockem, starostou
bank, spojení: 1240516369/0800
tel.: 494 547 222
e-mail: obecchleny@tiscali.cz

uzavírají v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a §
105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich veřejnoprávní smlouvu o výkonu
části přenesené působnosti (dále jen „smlouva“) takto:

ČI. II.
Předmět smlouvy
Město Kostelec nad Orlicí bude prostřednictvím svých orgánů namísto orgánů obce Chleny vykonávat
přenesenou působnost svěřenou jí zvláštními právními předpisy, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města Kostelec nad Orlicí věcně a místné příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce Chleny

ČI. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Kostelec nad Orlicí budou v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon o odpovědnosti za přestupky) vykonávat namísto
orgánů obce Chleny v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům obce Chleny a to v rozsahu vymezeném § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

ČI. IV.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti
1.

2.

a)

b)

Náklady řízení vybrané orgány města Kostelec nad Orlicí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí.
Výnos pokut uložených orgány města Kostelec nad Orlicí při plněni této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí.
3. Za výkon činnosti dle čl. III. této smlouvy poskytne obec Chleny městu Kostelec nad Orlici:
příspěvek ve výši 600,- Kč za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bylo doručeno nebo
jinak učiněno u města Kostelec nad Orlicí v souladu s čl. III. této smlouvy a které bylo vyřízeno městem Kostelec
nad Orlicí odložením nebo postoupením věci,
příspěvek ve výši 1650,- za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bylo doručeno nebo
jinak učiněno u města Kostelec nad Orlicí v souladu s čl. III. této smlouvy a které bylo vyřízeno městem Kostelec
nad Orlicí jinak než odložením nebo postoupením věci.
4. Obec Chleny je povinna uhradit příspěvek dle odst. 3 tohoto článku na účet města Kostelec nad Orlici
za příslušné kalendářní čtvrtletí na základě faktury vystavené městem Kostelec nad Orlicí, a to do 30
dnů od doručení faktury. Součástí faktury bude soupis oznámení o podezření ze spáchání přestupků
vyřízených v příslušném kalendářním čtvrtletí městem Kostelec nad Orlicí, přičemž bude uvedeno,
zda oznámení o podezření ze spáchání přestupku bylo vyřízeno odložením nebo postoupením věci
nebo jinak.

Cl. v.
Doba trvání smlouvy
1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
doručena písemná výpověď druhé smluvní straně. Smluvní strany budou neprodleně o učiněné výpovědi
informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
3. Tato smlouva může být zrušena na základě dohody smluvních stran v písemné formě. Kterákoliv ze
smluvních stran může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy i bez uvedení důvodu. Ke zrušení této
smlouvy dohodou je třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

ČI. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy, zejména správním řádem a zákonem o obcích.
2. Účastníci této veřejnoprávní smlouvy prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážně míněnou
vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani za nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
5. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze měnit jen písemných dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami,
ke kterému je zapotřebí souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden stejnopis obdrží Město Kostelec nad Orlicí, jeden
stejnopis obec Chleny a jeden stejnopis Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
7. Řízení o přestupcích zahájená orgány obce Chleny před nabytím účinnosti této smlouvy dokončí orgány
obce Chleny . Oznámení o podezření ze spáchání přestupku doručená orgánům obce Chleny před
nabytím účinnosti této smlouvy vyřídí orgány obce Chleny.
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