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DODATEK k Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti svěřené
orgánům obce Kbelnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad (dále jen
Krajský úřad) jako příslušný správní orgán rozhodl na základě § 65 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen obecní zřízení) takto:
Městu Jičín se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČ 00271632, náleží od 1. 1. 2019
příslušná poměrná část příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti
určeného pro obec Kbelnice se sídlem Kbelnice 1, 506 01 Kbelnice, IČ 00578380, která
mu bude převedena v souladu s bodem 3. Přílohy č. 8 k zákonu č. 336/2018 Sb., o
státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Odůvodnění:
Rozhodnutím č. j. KUKHK-28511/SKZ/2018 ze dne 26. 09. 2018 Krajský úřad na základě § 65
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
stanovil, že počínaje dnem 6. října 2018 bude přenesenou působnost, která je zákonem
svěřena orgánům obce Kbelnice, vykonávat Městský úřad Jičín, a to až do doby než bude
obec Kbelnice schopna sama zabezpečit výkon této přenesené působnosti nebo do doby, kdy
bude právním předpisem upravena příslušnost k výkonu některé z agend v přenesené
působnosti, jejichž výkon je svěřen obcím základního typu, odlišně od současné právní úpravy.
Současně Krajský úřad v souladu s § 65 odst. 2 obecního zřízení rozhodl o tom, že městu
Jičín bude převedena příslušná část příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené
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působnosti určeného pro obec Kbelnice (dále jen příspěvek) ve výši zohledňující skutečnost,
že v období od 6. října 2018 do 31. prosince 2018 má obec Kbelnice výkon přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků zajištěn na základě veřejnoprávní smlouvy. Od
1. ledna 2019 Městský úřad Jičín pak již bude zajišťovat výkon veškeré přenesené působnosti
svěřené zákonem orgánům obce Kbelnice, a to až do doby, než obec bude schopna sama
zabezpečit výkon této přenesené působnosti. Jelikož 1. ledna 2019 nabude účinnosti zákon č.
336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, jenž upravuje, mimo jiné,
převod části příspěvku, bylo nutno v tomto směru aktualizovat původní rozhodnutí tak, aby
převod příslušné části příspěvku městu Jičín v roce 2019 byl realizován v souladu se zněním
bodu 3 přílohy 8 citovaného zákona, a proto Krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Toto rozhodnutí krajský úřad vydává v přenesené působnosti, přičemž podle § 65 odst. 1
obecního zřízení se při vydávání tohoto rozhodnutí nepostupuje podle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí podléhá dozoru Ministerstva vnitra
ve smyslu § 84 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 65 odst. 2 obecního zřízení se toto rozhodnutí zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na
úřední desce Obecního úřadu Kbelnice.
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