Veřejnoprávní smlouva č. 38/VS/2014
uzavřená mezi městem Jičína obcí Kbelnice

- výkon přenesené působnosti ve věcech přestupkŮ

podle § 160 odst. 1 zákona č.5OO/2OO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ a podle § 63
odst. 1 zákona č, L}8/IOOO Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ, město JiČÍnna základě
usnesení rady města č. t4 ze dne 15.4.2O].5 a obec Kbelnice na základě usneseníČ.1 zastupitelstva
obce ze dne23.2.2OI5,
uzav

ír a jí tuto veřejnoprávnísmlouvu:
l. Smluvní strany

1,) město Jičín-Jičín,Žižkovo nám. 18

lČo27L63z
ba

nkovní spojení: 9005-524541,{OLOO

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým,
jakožto obec s rozšířenou působností

2,) obec Kbelnice

-

Kbelnice

].

lČo oo578380
zastoupená starostkou obce Dagmar Michalčíkovou,
jakožto obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou pŮsobnostÍ, tj. města JiČÍna
tl. smluvní rozsah v,ýkonu přenesené působnosti

l. Za účelemefektivnějšího výkonu veřejné správy se smluvní strany dohodly, Že město JiČÍnbude

prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Kbelnice avjejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č.2OO/I99O Sb., o přestupcích, ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ a
to v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 tohoto zákona, konkrétně

-

přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny

- přestupky proti pořádku v územnísamosprávě

-

přestupky proti veřejnému pořádku

- přestupky proti majetku

-

přestupky proti občanskému soužití,pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních
předpisů o provozu na pozemních komunikacích

- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívánía dalšíhorozvoje přírodních léčivýchzdrojŮ,
zdrojů minerálních vod a lázeňských míst.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Jičínamístně příslušnými správními orgány v řízení
pro správníobvod obce Kbelnice.
3. Náklady řízenívybrané orgány města Jičínapři plnění této smlouvy jsou příjmem rozpoČtu města
Jičína,

4. Výnos pokut uložených orgány města Jičínapři plnění této smlouvy je příjmem rozpoČtu města
Jičína.
ttt. Úhrada nákladů

1. Náklady za výkon přenesené působnosti v určenémrozsahu budou obci fakturovány pololetně na

základě výkazu přestupků, který bude přílohou faktury a k jejichž projednání je dle této smlouvy
příslušnéměsto Jičín.Město Jičínzašle fakturu obci Kbelnice nejdéle do 30ti dnŮ od skonČení
kalendářního pololetía obec se ji zavazuje uhradit ve lhŮtě 30ti dnŮ od jejího vystavenÍ.
2. Za výkon předmětu smlouvy v určenémrozsahu se obec Kbelnice zavazuje uhradit městu JiČÍn
náklady spojené s výkonem přenesené působnosti podle čl. ll této smlouvy. Dohodnutá výŠenákladŮ

činí2.0OO,-Kč (slovy dvatisícekorunčeských) zakaždézahájení řízení o přestupku a 1,000,-KČ (slovy
jedentisíckorunčeských) zakaždý přestupek, který bude odložen, postoupen nebo vyřízen v příkazním
či blokovém řízení(tzn. případy, kdy nebude zahájeno Yizení o přestupku).

tímto dohodly, že se zavazují upravit výši částek uvedených v tomto Článku podle
oficiálně vyhlašované míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročníhoindexu spotřebitelských
cen podle údajůČeskéhostatistického úřadu v případě, že od posledního stanovení výŠetéto Částky
došlo ke změně míry inflace o minimálně 5 %. Vtomto směru město Jičínobci Kbelnice písemně
3. Smluvnístrany se

oznámí úpravu výše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti.

lV. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se

uzavírá na dobu určitou do 31,12.2018.

2, Smlouva je podle § 164 odst, 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.
3. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Výpovědní lhůta činítři měsíce a počínáběžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla doručena písemná výpověd'druhé snrluvní straně. Poté smluvní strana, která výpověd'podala, je
povinna o výpovědi informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
V. Společná a závěrečná ustanovení
1, Po dobu platnosti této smlouvy vede město Jičínveškerou spisovou agendu souvisejícís výkonem

činnostídle čl. ll. smlouvy. V případě ukončenítéto smlouvy předá město Jičínobci spisovou agendu
souvisejícíspředmětem této smlouvy a to do 30ti dnů ode dne ukončenísmlouvy, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
2. Smluvnístrany zveřejníveřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředníchdeskách

svých obecních úřadů na dobu nejméně 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadŮ
informaci o uzavřenísmlouvy a jejím předmětu.
4. Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou obou smluvních stran, k jejímužuzavřeníje

třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

5. Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně touto smlouvou neupravené se řídípříslušnými
usta

noveními správn ího řád u u pravujícímiveřejnoprávn

í sm

louvy.

6, Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdržíměsto Jičín,obec
Kbelnice a jeden stejnopis Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostío souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
7, Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jičína,usnesenízastupitelstva obce a pravomocné

rozhodnutí krajského úřadu - o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

VJičínědne22,4.2Ot5
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obec kbelnice

§a

MĚsTo JlčíN_ MĚsTsKÝ úŘno llčíttt

V Jičínědne 22.4.2015

Výpis z Usnesení č.14
Rady města Jičínaze dne 1,5.4.2015

RM jednomyslně schválila uzavŤení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jičína obcí
Kbelnice za účelemvýkonu části přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupkŮ
v rozsahu ustanovení § 53 odst. 7 zákola ě. 20011990 Sb. o přestupcích, v platném znéní,
konkrétně

:

pořádku ve státní správě ve věcech, kteréjsoujim svěřeny,
pořádku v územnísamosprávě,
veřejnému pořádku,
maj etku,
přestupky proti občanskému soužití,pokud nebyly spáchány porušenímzvláŠtních
právních předpisů o provozu napozemních komunikacích,
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využíváni a dalšíhorozvoje přírodních léčil}ch
zdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských míst.

přestupky
přestupky
přestupky
přestupky

proti
proti
proti
proti

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičína

Obecní

úřad KBELNICE

Zastupitelstvo obce Kbelnice schválilo uzavŤení veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Jičína obcí

Kbelnice ve věci projednávání přestupků usnesením ó,Il20I5 ze dne23.2.2015.
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Ádresa:

Kbelnice
50601 Jiěín

KRAJSKÝ ÚŘao rnÁrovBHnanBcrEHo KRAJE

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

V Hradci KráIové dne I7.6.2015

či: tszsetyazols-2

JID: 54169l2015lKíIK

Vyřizuje: Mgr. Ida Tunová

Oddělení: legislativní aprávní

Město Jičín
Žlžkovonám. 18
506 01 Jičín
3xrt9l!9né starostou města JUDr. Janem Malým
IC:00271632

Vypraveno dne:

17

.6.2015

počet listů: 2
ukládací a skartačníznak: 56.6; N5

a

obec kbelnice
Kbelnice 1
506 0l Kbelnice

zastoupená starostkou obce Dagmar Michalčíkovou
IC: 00578380

ROZHODNUTÍ
Krajský Úřad Krátovéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostensk
ý úřad,
legislativní a Právní oddělenÍ, jako věcně a místně příslušný .p.aorri
organ dle ust. § 63
odst, l zákona Č.12812000 Sb., o obcích (obecní zř-ízení), o"
po"ň;sr.n předpisů,
uděluje Podle ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500t2004 Sb., správni
".rU,rr
řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád'')

souhlas
uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi
506 01 Jičín,lČz OOŽlrc32 a obcí řb.hri".
00578380, na základě které bude město Ji
Kbelnice v jejím správním obvodu vykoná.,
projednávání přestupků v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č.
200/1990 sb., o
, tedy přestupků proti pořádku ve státní
pořádku v územnísamosprávě, přestupků
i majetku, přestupků proti občanskému
zvláštních právních předpisů o provozu na
na úseku vyhledávání, ochrany, využívánía
zdrojů minerálních vod a lázeňských míst,
usnesením Rady města Jičínač. 14 ze dne
elnice č.112015 ze dne 23.2.2015.
s

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Krátové

tel.4958l7 124

tul

495 817 135

e-mail: itunova
e-mail

:

@

kr-kralovehradecky.cz

posta@ kr-kralovehradeckv.cz

odůvodnění:
Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dálejen ,,krajský úřad") bylo na žádost
města Jičínaa obce Kbelnice dne 28.5.2015 zahájeno íízenípodle ust. § 44 odst. 1 správního
řádu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajišťovánívýkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků pro obec Kbelnice v rozsahu ust. § 53 odst. 1
zákona ě. 20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy projednávání
přestupků proti pořádku ve státní správě ve svěřených věcech, přestupkŮ proti pořádku
v územnísamosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, přestupkŮ
proti občanskému soužití,pokud nebyly spáchány porušenímzvláštních právních předpisŮ o
provozu na pozemních komunikacích, jakož i přestupků na úseku vyhledávání, ochrany,

využívánía dalšíhorozvoje přírodních léčivýchzdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských

míst (dále jen,,veřejnoprávní smlouva").
Krajský úřad íízenío udělení souhlasu suzavřením veřejnoprávní smlouvy shledal, že
žádost má předeps ané náIežitosti tohoto druhu podání,
Krajský úřad se zabýval rovněž otázkou, zda veřejnoprávní smlouva obsahuje všechny
právními předpisy předepsané obsahové a formální náležitosti; v tomto směru nebyly zjiŠtěny
žádnénedostatky.
Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 3I.12.2018 s možnostípísemné
výpovědi kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu, Výpovědní lhůta činína zákJadé
dohody smluvních stran tři měsíce a počínáběžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
Obec Kbelnice se ve veřejnoprávní smlouvé zavanlje hradit městu Jičínunáklady spojené

v

s

výkonem přenesené působnosti ve výši a

za

podmínek veřejnoprávní smlouvou

stanovených,

IGajský úřad z výpisů usnesení ověřil, že veřejnoprávní smlouva byla schválena
usnesením Rady města Jičínač. 14 ze dne I5,4.20I5 a usnesením Zastupitelstva obce
Kbelnice ě. Il20l5 ze dne 23.2.2015.

Krajský úřad shledal , že lzavření veřejnoprávní smlouvy je v souladu s ust. § 63 odst. 1 a
2 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisŮ .
Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností krajský úřad uzavřel, že veřejnoprávní
smlouva je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a proto podle ust. § 160 odst. 5
správního řádu rozhodl tak, jakje uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutÍ.

poučenío odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu vnitra Českérepubliky, prostřednictvím podání u Krajského Úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, oddělení
legislativního a právního.

otisk úředního razítka

č3.: tssoovvzlls
JID: 5416912015/KHK

z p. Mgr.Ida Tunová, v.r.
právnft oddělení legislativního a právního

KRAJsKÝ úŘao rnÁrovnHnlnBcxnHo KRAJE

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

V řIradci Králové dne 15,7.2015
č.3.: tssoolyzl20l5-3
JID: 69827l2}IslKIlK
Vyřizuje: Mgr. Ida Tunová
Oddělení: legislativní a právní
Vypraveno dne: I5.7.2OI5
Město Jičín
Městský úřad
Ing. Stefan Matuš
vedoucí odboru správních agend
Zižkovo náměstí 18
506 01 Jičín1
Ič:00271632

počet listů: 1
spisový a skartačníznak:56,6; N5

Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí
Tímto Vám sdělujeme, že

rozhodnutí Krajského Úřadu Královéhradeckého kraje čj. 15366/Vzt2015-2,ze dne
17.6.2015, o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
mezi městem Jičín,se sídlem Žižkovo nám. l8, 506 0l Jičín,IČ: 00271632 a obcí Kbelnice,
se sídlem Kbelnice 1,506 01 Kbelnice, IČ: 00578380, na zákJadé které bude město Jičín
prostřednictvím svých orgánŮ pro obec Kbelnice v jejím správním obvodu vykonávat část její
přenesené pŮsobnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č.
20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy přestupků proti pořádku ve
státní správě ve svěřených věcech, přestupků proti pořádku v územnísamosprávě, přestupků
Proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, přestupků proti oběanskému soužití,pokud
nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozetnních
komunikacích, jakož i přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívánía dalšíhorozvoje
Přírodních léČivýchzdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských míst, když veřejnoprávní
smlouva byla schválena usnesením Rady města Jičínač. 14 ze dne I5.4.2O15 a usnesením
Zastupitelstva obce Kbelnice č.I12OI5 ze dne23.2,2OI5

nabylo právní moci dne 4.7.2015,

otisk
úředního razítka

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Krá|ové

z p.

Mgr.Ida Tunová, v.r.

právnft oddělení legislativního a právního

tel.495 8l7

lA

fax 495 817 33ó

e-mail: itunova@ kr-kralovehradecky.cz
e-mail

:

posta@ kr-kra|ovehradecky.cz

