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VEŘEJNOPRÁVNí SMLOUVA
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

uzavřená podle ustanovení § 63 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů

ČI.l
Smluvní strany

1.
Městys Křtiny
zastoupený starostou Františkem Novotným
sídlo: Křtiny 26, 67905 Křtiny, okres Blansko
IČ: 00280429
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Blansko, Č. ú.2420631/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko
(dále jen "Obec")

a

2.
Město Blansko
zastoupené starostou Mgr. Ivo Polákem
sídlo: Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko, okres Blansko
IČ: 00279943
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Blansko, Č. Ú. 19-0000329631/0100"
var. symbol 4407000418
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko
(dále jen "Město Blansko" )

na základě usnesení Zastupitelstva Obce Č. 9 ze 40. zasedání konaného dne 26.05.2014 a
usnesení Rady Města Blansko Č. 152 ze 79. schůze konané dne 26.08.2014 uzavírají tuto
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

ČI. II
Předmět smlouvy

1. Podle § 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, bude orgán Města Blansko vykonávat namísto orgánu Obce v jejím správním
obvodu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona Č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
• projednávání a rozhodování o přestupcích a ukládání sankcí v řízeních o přestupcích
a) proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46
b) proti veřejnému pořádku dle § 47 a § 48
c) proti občanskému soužití dle § 49
d) proti majetku dle § 50

2. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude orgán Města Blansko - Komise
k projednávání přestupků města Blansko (dále jen "KPP města Blansko") místně příslušným
správním orgánem v řízeních pro správní obvod Obce.



3. Výnos pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut uložených KPP města Blansko
z projednaných přestupků jsou příjmem rozpočtu Města Blansko.

ČI. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec ze svého rozpočtu Městu
Blansko na jeho účet č. 19-0000329631/0100, var. symbol 4407000418 roční příspěvek ve
výši 8.000,- Kč, a to jednorázově do 31.1. roku, za který se úhrada poskytuje, každoročně
po dobu trvání této smlouvy.

2. V případě, že veřejnoprávní smlouva bude platná po dobu kratší než jeden kalendářní rok,
úhrada nákladů se poskytne v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců platnosti této veřejnoprávní smlouvy, přičemž celková částka bude
zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Případný přeplatek vrátí Město Blansko na účet Obce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po ukončení platnosti této smlouvy.

ČI. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2018.

2. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
K uzavření takové dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

3. Smlouvu lze ukončit také výpovědí jedné ze smluvních stran, bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď této veřejnoprávní smlouvy doručena druhé smluvní straně.
V případě pochybností se má zato, že výpověď byla druhé smluvní straně doručena třetí den
po odeslání.

4. V případě ukončení této smlouvy před uplynutím sjednané doby bude o této skutečnosti
smlouvy Město Blansko informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.

5. 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.

ČI. V
Společná ustanovení

1. Město Blansko již vede a po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy dále povede
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle ustanovení čI. II. této
veřejnoprávní smlouvy.

2. Tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

3. Tuto veřejnoprávní smlouvu je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se
souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

4. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.



5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této veřejnoprávní smlouvy a jejím předmětu.

6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce a usnesení Rady Města
Blansko o souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec,
jeden stejnopis obdrží Město Blansko a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Jihomoravského
kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena na 40. zasedání Zastupitelstva Obce konaném
dne 26.05.2014 usnesením Č. 9 a usnesením Rady Města Blansko na 79. schůzi dne
26.08.2014 usnesením Č. 152.

Ve Křtinách dne .tf-...pq ..:J~?ltr 10, tf/()/I;
V Blansku dne .
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František Novotný
starosta Obce

Mg r. Ivo Polák
starosta Města Blansko


