Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
uzavřená v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
čl. I
Smluvní strany
1. Město Nasavrky
zastoupené starostou města panem Mgr. Milanem Chvojkou
IČO: 00270580
DIČ: CZ00270580
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1141638379/0800
adresa městského úřadu: Náměstí 77, 538 25 Nasavrky
kraj Pardubický
2. Obec Libkov
zastoupená starostou obce panem Vladimírem Petrem
IČO: 00270393
DIČ: CZ00270393
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 276363945/0300
adresa obecního úřadu: Libkov 31, 538 25 Nasavrky
kraj Pardubický
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 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 bude město
Nasavrky prostřednictvím svých orgánů namísto obce Libkov vykonávat v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků,
a to všech přestupků, k jejichž projednání by byl jinak příslušný orgán obce Libkov.
Výnos pokut, náklady řízení a pořádkových pokut uložených orgánem města Nasavrky při
plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Nasavrky.
Město Nasavrky vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu
související s výkonem přenesené působnosti na úseku přestupků svěřenou orgánu obce,
včetně statistických výkazů.
Obec se zavazuje předávat oznámení přestupku do pěti pracovních dnů městu.

Čl. III
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy podle čl. II této smlouvy se obec Libkov zavazuje uhradit ze
svého rozpočtu městu Nasavrky náklady v dohodnuté výši a tato činí:
a) 2.000 Kč za každý přestupek vyřízený orgánem města Nasavrky formou odložení nebo
postoupení věci.
b) 3.000 Kč za každý přestupek vyřízený orgánem města Nasavrky jinak než odložením
nebo postoupením věci.
2. Vyúčtování náhrady nákladů provede město Nasavrky jedenkrát ročně a to vždy do
30 dnů po ukončení každého kalendářního roku, přičemž doba splatnosti bude činit 30 dnů

ode dne doručení faktury. Ve vyúčtování bude uveden přehled čísel jednacích a paragrafů
skutkových podstat projednaných přestupků a způsob ukončení. Přestupky budou
rozděleny na ty, které byly vyřízeny odložením či postoupením, a na ty, které byly
vyřízeny jinak.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení
souhlasu s jejím zněním nabude právní moci.
Smlouvu lze ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď této veřejnoprávní smlouvy doručena druhé smluvní straně.
V případě pochybnosti se má za to, že výpověď byla druhé smluvní straně doručena třetí
den po odeslání. Smluvní strana, která smlouvu vypověděla, je povinna o ukončení
smluvního vztahu informovat Krajský úřad Pardubického kraje.
Kterákoli smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy
podle ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Smlouva tak může být zrušena i dohodou. Ke zrušení veřejnoprávní smlouvy je
nutný souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje.

Čl. V
Společná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran se
souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje.
2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
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 každý má platnost originálu,
přičemž jeden stejnopis obdrží město Nasavrky, jeden obec Libkov a jeden stejnopis
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Pardubického kraje se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Libkov
č. 41/2018 ze dne 21.09.2018 a usnesením Rady města Nasavrky č. RM/10/108/18 ze dne
26.07.2018.
6. Dnem uzavření této smlouvy se ruší platnost původní veřejnoprávní smlouvy uzavřené
mezi účastníky této smlouvy k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků dne
11.04.2003, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského úřadu č.j. KrÚ 6817/2003.

V Nasavrkách dne 22.10.2018

V Libkově dne 10.10.2018

………………………….
Mgr. Milan Chvojka,
starosta města Nasavrky

…………………………….
Vladimír Petr,
starosta obce Libkov

