
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 12.9.2011, Č. 07/09/2011
- 11.2, a usnesení rady města Zbiroh ze dne 30.11.2011, Č. 148/11, uzavírají dne
1.12.2011 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Holoubkov
sídlo obecního úřadu: Holoubkov 48, 33801 Holoubkov
IČ: 00258717
zastoupená starostou obce: Ing. Lukášem Fišerem
kraj Plzeňský
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
dále jen "obec Holoubkov"

a

2. Město Zbiroh
sídlo městského úřadu: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
IČ: 00259225
zastoupené starostou města: Jiřím Pražským
kraj Plzeňský
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
dále jen "město Zbiroh"

Článek II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány města Zbiroh namísto orgánů obce Holoubkov vykonávat
přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce
ve správním obvodu obce Holoubkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základě této smlouvy budou orgány města Zbiroh věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Holoubkov.

Článek III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Zbiroh budou vykonávat ve správním obvodu obce Holoubkov
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Holoubkov
účinnými právními předpisy.



Článek IV.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Holoubkov
ze svého rozpočtu městu Zbiroh na jeho účet číslo 1623381/0100 vedený
u Komerční banky a.s., pobočka Rokycany příspěvek ve výši 1.200,- Kč
(slovy: jedentisícdvěstěkorunčeských) za jeden vyřízený přestupek. Příspěvek
se uhradí na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení. Přílohou
každé faktury bude vždy soupis vyřízených přestupkových spisů za
fakturované období.

2. Smluvní strany si výslovně dohodly, že za vyřízený přestupek bude smluvními
stranami považován každý přestupek ukončený:

a) rozhodnutím o uložení sankce dle ustanovení § 11 a násl. zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
.přestupkový zákon")

b) projednáním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3
přestupkového zákona

c) odložením věci z důvodů uvedených v ustanovení § 66 přestupkového
zákona

d) zastavením řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76
přestupkového zákona

e) uložením pokuty v blokovém řízení dle ustanovení § 84 přestupkového
zákona

f) vydáním příkazu o uložení napomenutí nebo pokuty v příkazním řízení
dle ustanovení § 87 přestupkového zákona.

Článek V.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.

2. Obec Holoubkov i město Zbiroh jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu
kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým bude odsouhlasen zánik této
smlouvy výpovědí, nabude právní moci.

3. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran
oznámenou Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Článek VI.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou
ji Krajskému úřadu Plzeňského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží obec Holoubkov, jeden město Zbiroh a jeden stejnopis, včetně
příslušných příloh obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4. Smlouva nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského
úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.

5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Holoubkov a
usnesení rady města Zbiroh a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy

Ve Zbiroze dne 1.12.2011 V Holoubkově dne 1.12.2011

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov
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OBEC HOLOUBKOV
Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov Tel.: 371 751 130 (administrativa)

371 751 131 (starosta)
Fax: 371 751 165
E-mail: ouholoubkov@netro.cz

http://www.obecholoubkov.cz
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VYPIS Z USNESENI
ZASTUPITELSTV A OBCE HOLOUBKOV

Zastupitelstvo obce Holoubkov schválilo na svém jednání dne 12_9.2011 usnesení pod číslem
07/09/2011 - 11.2 v ná ledujícím znění:

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpi ů uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění
výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků s Městem Zbiroh.

Výsledek hlasování:
PRO 10, PROTI O,ZDRŽ O

Miroslav Vild
místostarosta obce Holoubkov

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov

Bankovní spojení: ČS 0843084329/0800 IČ: 258717 DIČ: CZ00258717 Plátce DPH pro ÚSC



MĚSTO ZBIROH
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MESTSKY URAD ZBIROH
Masarykovo náměstí 112,33808 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022

Výpis Z usnesení Rady města Zbiroh

Ve Zbiroze dne 5.12.2011

Výpis z usnesení schůze Rady města, konané dne 30.listopadu 2011:

148/11 Rada města schvaluje upravenou veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Zbiroh a obcí
Holoubkov 1nový vzor PK I.

Tajemník MěÚ Zbiroh
Ing. Jan Květoň, gsm 724 180 125
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