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VEREJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

o prenosu pusobnosti k projednávání prestupku
(dále jen ,,verejnoprávní smlouva")

uzavrená v souladu s ust. § 105 zákona c. 250/2016 Sb., o odpovednosti za prestupky a rízení
o nich, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o odpovednosti za prestupky"), ust. § 63
odst. l zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o
obcích") a podle ust. § 159 a násl. zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen ,,správní rád")

Cli
Smluvní strany

1. Mesto Uherské HradiŠte
se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradište, PSC 686 70

zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
ICO: 00291471

císlo úctu: 19-15430783 19/0800
(dále jen ,,mesto Uherské Hradište")

a

2. Obec Nedakonice
se sídlem Nedakonice 33, PSC 687 38

príslušná do správního obvodu obce s rozšírenou pusobností Uherské Hradište,
zastoupená starostou Jaromírem Kleckou
ICO: 00291153

císlo úctu: 4626721/0100
(dále jen ,,obec Nedakonice")

CI. II

Predmet smlouvy

l. Touto verejnoprávní smlouvou obec Nedakonice prenáší s úcinností ode dne 1. 4. 2021
na mesto Uherské Hradište v souladu s ust. § 105 zákona o odpovednosti za prestupky
veškerou prenesenou pusobnost na úseku prestupku ve správním obvodu obce
Nedakonice sverenou orgánum této obce a mesto Uherské Hradište tuto prenesenou
pusobnost prijímá. Na základe této verejnoprávní smlouvy tak budou orgány mesta
Uherské Hradište vecne a místne príslušným správním orgánem k projednávání prestupku
uvedených v ust. § 60 odst. 2 zákona o odpovednosti za prestupky a dále k projednávání
prestupku podle zvláštních právních predpisu ve správním obvodu obce Nedakonice
namísto orgánu obce Nedakonice.

2. Správní poplatky, výnosy z pokut
Hradište pri plnení povinností, které
smlouvou prijímá, jsou v souladu s
rozpoctových pravidlech územních
rozpoctu mesta Uherské Hradište.

a nákladu rízeni uložené orgány mesta Uherské
na sebe mesto Uherské Hradište touto verejnoprávní
ust. § 7 odst. l písm. d) zákona c. 250/2000 Sb., o
rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu, príjmem
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CI. III
Úhrada nákladu spojených s výkonem predmetu smlouvy

l. Na úhradu nákladu spojených s výkonem predmetu této verejnoprávní smlouvy bude
obec Nedakonice hradit ze svého rozpoctu mestu Uherské Hradište cástku
v dohodnuté výši 2.000,- KC (slovy: dvatisíce korun ceských) za každý jeden prípad
bez ohledu na zpusob jeho vyrízení.

2. Mesto Uherské Hradište bude náklady spojené s výkonem predmetu této verejnoprávní
smlouvy úctovat obci Nedakonice vždy po skoncení ctvrtletí, a to fakturou, která bude
splatná nejpozdeji do 15 dnu ode dne jejího dorucení druhé strane. Faktura bude mít
veškeré náležitosti rádného danového a úcetního dokladu.

CI. IV

Doba trvání smlouvy, zmena a ukoncení smlouvy

l. Tato verejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurcitou.

2. Tato verejnoprávní smlouva je uzavrena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úradu
Zlínského kraje o udelení souhlasu s uzavrením této verejnoprávní smlouvy nabude právní
moci.

3. Smluvní strany zverejní tuto verejnoprávní smlouvu bezodkladne po jejím uzavrení na
úredních deskách svých obecních úradu nejméne na dobu 15 dnu a budou mít po dobu její
platnosti zverejnenou informaci o jejím uzavrení.

4. Zmenit obsah verejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran podle
ust. § 166 správního rádu, a to formou císlovaných dodatku. K uzavrení dohody o zmene
je treba souhlasu Krajského úradu Zlínského kraje.

5. Každá smluvní strana muže podat písemný návrh na zrušení této verejnoprávní smlouvy.
Pokud se zrušením vysloví souhlas druhá strana, verejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy
písemný souhlas druhé smluvní strany došel smluvní strane, která návrh podala. Ke
zrušení verejnoprávní smlouvy je treba souhlasu Krajského úradu Zlínského kraje.

6. Každá smluvní strana muže tuto verejnoprávní smlouvu písemne vypovedet i bez udání
duvodu. výpovední doba je trímesícní a pocíná plynout prvním dnem mesíce
následujícího po dorucení výpovedi druhé strane. Mesto Uherské Hradište je v prípade
ukoncení smluvního vztahu povinno neprodlene informovat Krajský úrad Zlínského kraje.

CI. V

Spolecná ustanovení

1. Mesto Uherské Hradište povede po dobu platnosti této verejnoprávní smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem cinnosti podle CI. II této verejnoprávní smlouvy.
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2. Tato verejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve trech stejnopisech, pricemž po jednom
stejnopisu obdrží mesto Uherské Hradište a obec Nedakonice a jeden stejnopis bude
zaslán Krajskému úradu Zlínského kaje spolu se žádostí o vyslovení souhlasu
s uzavrením této verejnoprávní smlouvy.

3. Pnlohami této verejnoprávní smlouvy jsou usnesení Rady mesta Uherské Hradište a
usnesení Rady obce Nedakonice o souhlasu s uzavrením této verejnoprávní smlouvy a
pravomocné rozhodnutí Krajského úradu Zlínského kaje o udelení souhlasu k uzavrení
verejnoprávní smlouvy.

4. Tato verejnoprávní smlouva byla schválena usnesením:

Rady mesta Uherské Hradište c. 838/57/RM/2021/Verejný ze dne 25. 1. 2021.

Zastupitelstva obce Nedakonice c. 12-15/ZO/2020 ze dne 22. 10. 2020.

CI. VI

Zrušovací ustanovení

l. Touto verejnoprávní smlouvou se ruší ke dni 3 l. 3. 2021 verejnoprávní smlouva o výkonu
prenesené pusobnosti uzavrená dne 20. 8. 2004 mezi mestem Uherské Hradište a obcí
Nedakonice cv. c. 2004/532/OSA vcetne dohod o její zmene, resp. všech jejích dodatku.

'2 8-01- 2021
V Uherském Hradišti dne ..................

V Nedakonicích dn, íf· 2. laz q

Zastoupený
In,g. Cestmírem BOUDOU

místostarostou

Ing. Stanislav BLAHA
starosta mesta Uherské Hradište
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