Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
i:

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Trusnov ze dne 2.2.2011 a usnesení Rady
města Horní Jelení ze ďne I4.2.2OII č. |Icl2}Iluzavkají dne 24.2.20II nížeuvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.

Smluvní strany
1.

obec Trusnov, zastoupená starostkou obce p. Jiřinou čejkovou
sídlo úřadu: obecní úřad, Trusnov 63, 534 01 Holice v C.

IČo 00274429

Tupcem
Jelení, kraj Pardubický,
74Homí
sídlo úřadu: Městskýúřad, Komenského nám. 114, 533
IČo oozz:sgg

2. Město Horní Jelení, zastoupená starostou města p. Petrem

il.
Předmět smloulry
souladu s ustanovením $ 63, odst. I zákona č. I28I2OO0 Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů, bude orgán města Homí Jelení namísto orgánu obce Trusnov vykonávat
př.n...no,, působnost svěřenou zv\áštnim zákonem orgánu obce Trusnov v rozsahu
iymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude orgán města Homí Jelení místě
příslušným správním orgánem v Ťízeníve správním obvodu obce Trusnov.

V

ilL

Smluvní rozsah přenesené působnosti
1. orgán města Homí Jelení bude vykonávatve správním obvodu obce Trusnov přenesenou
působnost svěřenou orgánu obce Trusnov v celém rozsahu na úseku projednávání přestupků
podle $ 53 odst. I zákona č.2O0lL990 Sb., o přestupcích,ve znénípozdějšíchpředpisů.
2. Město Homí Jelení se ZayaDJJe projednávat přestupky dle platných předpisů, vést o nich
p atřičnou evidenci a zajtstit rc čni ýkaz o pře stupcích.

IV.
Úhrada nákladů
předmětu této smlouvy v určenémrozsahu poskytne obec Trusnov městu Horní
Jelení na jeho účetu Čson Holice č. účtuI25 456 116/0300, variabilní symbol 0a2]4429,
konstatníiyrnbol 0308, specifický symbo1 ZILI, částku ve l"ýši 500,- Kč zakaždý přestupek,
v případě ipolečnéhoÍízení($ 57 odst. 2 zákona č. 200190 Sb', o přestupcích, ve zněni
po)aů3si.t' pr.opi.,i; za každéhopřestupce a to bez ohledu na to, zda je věc odložena,
výízěnav ttotóvem či příkaznímŤizeninebo projednána přestupkovou komisí města Horní

l. Za ýkon

Jelení. Fakturu na úhradu ýše uvedené částky dle počtu oznámených přestuplď vystaví
město Horní Jelení ke konci kaŽdého pololetí, přičemždoba splafirosti bude činit 30 dnů ode
dne doručenítéto faktury.

2. Náklady, ipojené s projednáváním přestupků a zpracováním přestupkové agendy, jdou k
tížiměsta Horní Jelení' Případnépříjmy z uložených f,rnančníchsankcí a vybraných náhrad
nákladů Íizeni příslušejíobci Horní Jelení.

V.
Společná ustanovení

seuzavírána dobu určitou do 31.I2.20I4.
2. Smlouw lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského
úřadu. od smlouvy ne|ze v souladu S ust. $ 66c odst 3 zákona o obcích jednostranně
1. Tato smlouva

odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
4. Smluvní strany zveŤejní tuto veřejnoprávní smloulu bezodkladně po jejím uzavŤeni na
úředních deskách sqých úřadůnejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Pardubice ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje'
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemžjeden stejnopis obdrŽí obec
Trusnov, jeden stejnopis obdtži město Homí Jelení a jeden stejnopis této smlouvy s přílohou
obďrži Krajský úŤad Pardubice spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.
7. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelsťva obce Trusnov, usnesení rady města
Horní Jelení a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice o udělení k souhlasu k
uzayÍení této smlouvy.

V Horním Jelení dne:

V Trusnově

dne: 24.2.20l
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Jiřina Čejkovž-!!})-'
starosta obce Trusnov

