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Částka 4/2007

148/VS/2007 Veiejnoprávni smlouva uzavřená mezi městem Městec Krdlově:a obcí Ztihornice
- zajišťováni vykonu přenesené působnosti ve věcech pťestupků

IVEŘEJNOPRÁ
O

VNÍ

SMLOUVAl

zajištění přestupkové agendy - § 63 obecního zřízeni

Dnešního dne, měsíce a roku byla na základě usneseni Rady města Městec Králové Č. 2./2007 .
ze dne 23. 1. 2007 a usneseni Zastupitelstva obce Záhornice Č. 128 ze dne 11. 12. 2006
. uzavřena tato
veřejnoprávní smlouva
o zajištění přestupkové agendy orgány města Městec Králové ye správním obvodu obce
Záhomice.
Čl.1.
Účastníci smlouvy

Město

Městec

Králové

•

se sídlem: nám. Republiky 1, Městec Králové, IČ: 00239437
bankovní spojení: ČS Poděbrady, pob. Městec Králové,

Č.Ú.

19-504317319/0&00

příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Poděbrady
zastoupené: Milanem Pavlíkem, starostou.
a

Obec Záhornice
se sídlem: Záhornice, Hlavni 72,28903 Městec Králové, IČ: 00640671
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Poděbrady
zastoupená Martinem Kuběnou, starostou.

1. V souladu
pozdějších
Záhornice
zvláštními
působnosti

ČI. II.
Předmět smlouvy
s § 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění
předpisů, budou správní orgány města Městec Králové místo orgánů obce
vykonávat přestupkovou agendu jako přenesenou působnost svěřenou
zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Záhornice. Rozsah této
je stanoven čI. III. této smlouvy.

Či. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Dle této smlouvy budou správní orgány města Městec Králové
přestupkovými orgány v řízeni ve správním obvodu obce Záhornice.

místně příslušnými

2. Orgány města Městec Králové budou vykonávat za orgány obce Záhornice přestupkovou
agendu dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozděj ších předpisů.
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Čl.ill.
Doba trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Podléhá schválení
Krajského úřadu Středo českého kraje. Uzavřena je dnem, kdy nabude právní moci
souhlasné rozhodnutí Krajského úřadu Středo českého kraje s touto smlouvou.
ČI. IV.
Úhrada nákladů

'1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Záhomice ze -svého
rozpočtu městu Městec Králové na jeho výše uvedený účet částky 800,- Kč za každý
projednávaný přestupek.
2. Úhrada nákladů bude hrazena na základě zaslané faktury podle skutečně projednaných
přestupků.
3. výnos pokut uložených orgánem města Městec Králové při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Městec Králové.

ČI. V.
1.
2.

3.
4.
5.

Závěrečná ustanovení
Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. K platnosti takové změny
se vyžaduje souhlas krajského úřadu.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím schválení krajským úřadem
na úředních deskách svých úřadů, nejméně po dobu 15 dnů. Zároveň ji předají
k publikování ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
Po dobu plátno sti této smlouvy bude na úředních deskách Obecního úřadu Záhornice a
Městského úřadu Městec Králové zveřejněna informace o uzavření této smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Krajský
úřad Středočeského kraje se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Nedílnou přílohu smlouvy tvoří usnesení Rady města Městec Králové Č. 2/2007 ze dne 23.
1. 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Záhornice Č. 128 ze dne 11. 12. 2006.

V Městci Králové dne:

- 1 -03- 2007

Milan Pavlík
starosta města Městec Králové

Rozhodnutí Krajského
dne 31. března 2007.

úřadu Středo českého kraje o udělení souhlasu

nabylo právní moci

