Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
podle § 63 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Město Hostinné na základě usnesení rady města č. č.j 134/09/07 ze dne 03.04.2007 a usnesení
zastupitelstva města č.j. 57/6/07 ze dne 9.5.2007 a Obec Prosečné na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 4/2007 ze dne 16.05.2007 uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o výkonu
části přenesené působnosti.
Čl.l

Smluvní strany
Město Hostinné
zastoupené starostou města Bc. Karlem Klímou
Hostinné, Náměstí čp. 69, kraj Královéhradecký
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí

Obec Prosečné
zastoupená starostou obce p. Jiřím Bachtíkem
Prosečné, kraj Královéhradecký
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí
Čl. 2

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1) Město Hostinné bude na základě § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Prosečné v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
v platném znění v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1, tj.
• přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny,
• přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
• přestupky proti veřejnému pořádku,
• přestupky proti majetku,
• přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních
předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Hostinné místně příslušnými správními
orgány v řízení pro správní obvod obce Prosečné.
3) Náklady řízení vybrané orgány města Hostinné při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Hostinné.
4) Výnos pokut uložených orgány města Hostinné při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Hostinné.

Čl. 3
r

Úhrada nákladů
1) Obec Prosečné zavazuje hradit městu Hostinné za výkon přenesené působnosti dle článku I,
odst. l této smlouvy částku ve výši 920,- Kč za každé městu Hostinné doručené oznámení o
podezření ze spáchání dle článku 1, odst. 1) této smlouvy.
2) Město Hostinné je oprávněno fakturovat příslušnou částku vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí, se splatností faktury 15 dnů ode dne jejího doručení. Součástí faktury musí být
taxativní výčet doručených oznámení o podezření ze spáchání přestupku za příslušné
kalendářní čtvrtletí.
3) Město Hostinné zašle fakturu zpravidla ve lhůtě 30 ti dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
Čl. 4

Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je podle § 63, odst. 1 zákona 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění, uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.
Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.
2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření smlouvy a jejím předmětu.
3) Tato smlouva může být měněna dodatky, které podléhají schválení obou smluvních stran a
souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
4) Ukončit platnost této veřejnoprávní smlouvy před termínem stanoveným v ČI. 4 lze písemnou
dohodou smluvních stran a se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží město Hostinné,
obec Prosečné a jeden stejnopis Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
6) Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Hostinné a usnesení zastupitelstva obce
Prosečné o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

V Prosečném dne: 16. 5. 2007

V Hostinném dne: 10. 5. 2007

Jiří Bachtík v. r.
…………………………………………
Za obec Prosečné

Karel Klíma v. r.
…………………………………………
Za město Hostinné

(podpis a razítko)

(podpis a razítko)

„otisk razítka obce“

„otisk razítka města“

