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Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města
souhlasí
01.01
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků s obcí Zlatá Olešnice dle předloženého návrhu.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Obec Zlatá Olešnice požádala dne 25.05.2020 o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění
projednávání přestupků. Ročně by se mělo jednat od 10 do 20 přestupků.
Dle § 105 zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, může obec uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků pouze s obcí s rozšířenou
působností, v jejímž správním obvodu se obec nachází.
Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou za úhradu ve výši
- 2.363,- Kč za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bylo doručeno nebo
bylo jinak učiněno u města Trutnova k vyřízení v souladu s čl. I., pokud toto oznámení nebylo
vyřízeno odložením věci nebo postoupením věci a Městský úřad Trutnov postoupené oznámení již
dále nevyřizoval
- 1.038,- Kč za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bylo doručeno nebo
bylo jinak učiněno u města Trutnova k vyřízení v souladu s čl. I., pokud toto oznámení bylo vyřízeno
odložením věci nebo postoupením věci a Městský úřad Trutnov postoupené oznámení již dále
nevyřizoval.
Jelikož by smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, byly by tyto částky navyšovány o inflaci.

Příloha:
návrh veřejnoprávní smlouvy
Kontrola materiálu právníkem

Datum: 25.06.2020

viz parafa
Podpis vedoucího odboru: Mgr. Leoš Křemenský v. r.

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi městem Trutnov a obcí Zlatá Olešnice – výkon přenesené působnosti ve věcech
přestupků
Město Trutnov
sídlo: Slovanské nám. 165, Trutnov
IČO: 00278360
zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
bank. spojení: KB Trutnov 9005-124601/0100
tel.: 499 803 111
e-mail: podatelna@trutnov.cz
a
Obec Zlatá Olešnice
sídlo: Zlatá Olešnice 145, Zlatá Olešnice, Trutnov
IČO: 00278483
Zastoupená: Evou Kmiećovou, starostkou
bank. spojení: 10920601/0100
tel.: 774 714 404
e-mail: podat.zl-olesnice@volny.cz
uzavírají veřejnoprávní smlouvu o výkonu části přenesené působnosti takto:
I.
Město Trutnov se zavazuje, že jeho příslušné orgány budou pro obec Zlatá Olešnice
vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků podle ustanovení § 105 ve spojení
s § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, k jejichž
projednávání by jinak byl příslušný orgán obce Zlatá Olešnice, a to přestupky dle zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění:
a) proti pořádku v územní samosprávě,
b) proti veřejnému pořádku,
c) proti občanskému soužití a
d) proti majetku
(dále jen „přestupky“).
II.
1. Obec Zlatá Olešnice se zavazuje hradit městu Trutnovu za činnost uvedenou v čl. I. této
smlouvy částku ve výši:
- 2.363,- Kč za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bylo doručeno
nebo bylo jinak učiněno u města Trutnova k vyřízení v souladu s čl. I., pokud toto oznámení nebylo
vyřízeno odložením věci nebo postoupením věci a Městský úřad Trutnov postoupené oznámení již dále
nevyřizoval
- 1.038,- Kč za každé jedno oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bylo doručeno
nebo bylo jinak učiněno u města Trutnova k vyřízení v souladu s čl. I., pokud toto oznámení bylo
vyřízeno odložením věci nebo postoupením věci a Městský úřad Trutnov postoupené oznámení již dále
nevyřizoval.
2. Obec Zlatá Olešnice je povinna uhradit příslušnou částku na účet města Trutnova na
základě faktury za období jednoho kalendářního čtvrtletí do 30 dnů od doručení faktury. Město Trutnov
fakturu zašle obci Zlatá Olešnice do 30 dnů od skončení kalendářního čtvrtletí, součástí faktury musí
být soupis oznámení o podezření ze spáchání přestupků doručených nebo jinak učiněných u města
Trutnova, které byly v příslušném kalendářním čtvrtletí vyřízeny.
3. Město Trutnov může jednostranně částky uvedené v odstavci 1 vždy k 01. 04. každého
kalendářního roku upravit v souladu s oficiálně vyhlašovanou mírou inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke konci předchozího kalendářního roku podle údajů
Českého statistického úřadu (dále inflace); uvedená částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem
nahoru. Pokud město Trutnov v příslušném roce neprovede úpravu dle předchozí věty, je oprávněno
při nejbližším provedení takové úpravy, upravit částky uvedené v odstavci 1 o inflaci za období, které

počíná prvním dnem roku, v němž byly naposledy stanoveny (upraveny) částky uvedené v odstavci
1, a končí posledním dnem roku, který předchází roku, v němž se taková úprava bude provádět.
III.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní
straně. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně. Smluvní strany budou neprodleně
o učiněné výpovědi informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
IV.
1. Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména správním řádem a zákonem o obcích.
2. Účastníci této veřejnoprávní smlouvy prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou
a vážně míněnou vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani za nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. doplní se ze dne
29.06.2020 a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice č.2/3/2020 ze dne 27.5.2020.
4. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Příslušný návrh krajskému úřadu
předloží město Trutnov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o udělení
souhlasu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dvě pro město Trutnov, jedno pro obec
Zlatá Olešnice a jedno vyhotovení pro krajský úřad.

V Trutnově dne …………2020

Ve Zlaté Olešnici dne …………2020

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnov

Eva Kmiećová
starostka obce Zlatá Olešnice

