
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou, ze dne 20.09.2010 a
usnesení Zastupitelstva obce Hrádek, ze dne 16.09.2010, uzavírají níže uvedené
smluvní strany dle § 63 z.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu:

ČI. I
Smluvní strany

1. Obec Hrádek
navenek zastoupená starostou obce Ondřejem Kubicem,
se sídlem Hrádek 16,671 27 Hrádek,
IČ:00292869
kraj Jihomoravský, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností -
Znojmo (dále jen "obec Hrádek")

a

2. Město Hrušovany nad Jevišovkou
navenek zastoupené starostkou města Ing. Alenou Loukotovou,
se sídlem nám. Míru 22,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, kraj Jihomoravský,
IČ: 292877,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hrušovany nad Jevišovkou,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Znojmo (dále jen
"město Hrušovany nad Jevišovkou")

ČI. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. I zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány města Hrušovany nad Jevišovkou vykonávat namísto orgánů
obce Hrádek v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle ustanovení § 53
odst. 1 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
a) rozhodování ve správním řízení podle zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů,
b) ukládání sankcí dle tohoto zákona.

(2) Na základě této smlouvy budou orgány města Hrušovany nad Jevišovkou
místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Hrádek.

(3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Hrušovany nad
Jevišovkou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Hrušovany nad
Jevišovkou.

(4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Hrušovany nad
Jevišovkou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Hrušovany nad
Jevišovkou.



ČI. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hrádek ze svého
rozpočtu městu Hrušovany nad Jevišovkou na její účet č. 1582534399/0800
úhradu nákladů ve výši 500,- Kč (slovy:pět set korun) za jednotlivý přestupek.
Úhrada bude poskytována průběžně v měsíčních splátkách a to vždy do 25. dne v
měsíci za předcházející měsíc dle vyúčtování.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Hrušovany nad
Jevišovkou, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet
města Hrušovany nad Jevišovkou.

ČI. IV
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2014.

(2) Tento smluvní vztah končí uplynutím sjednané doby určité.

(3) Před uplynutím sjednané doby určité lze smlouvu vypovědět kteroukoliv
smluvní stranou, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.

ČI. V
Společné ustanovení

(1) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabude právní
moci. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nabývá dnem 1.1.2011.

(2) Obec Hrádek předá do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy městu Hrušovany
nad Jevišovkou veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II
této smlouvy. Město Hrušovany nad Jevišovkou vede po dobu účinnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl, II této smlouvy.

(3) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(4) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.

(5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží obec Hrádek, jeden stejnopis obdrží město Hrušovany nad Jevišovkou a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádostí o souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy.

(6) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Hrádek a usnesení
rady města Hrušovany nad Jevišovkou o souhlasu k uzavření této smlouvy a
pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
této veřejnoprávní smlouvy.



(7) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany
řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích a správního řádu, případně
občanským zákoníkem.

(8) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou
písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu
krajského úřadu (§ 166 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozděj ších předpis).

V Hrušovanech nad Jevišovkou
dne 29.09.2010

V Hrádku
dne 29.09.2010
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Doložka dle ustanovení § 41 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením rady města Hrušovany nad
Jevišovkou ze dne 20,09,2010, Č, 29/16/2010 , a usnesením zastupitelstva obce Hrádek ze
dne 16.09.2010, Č. 725/9/42 Z,

Vyvěšeno na úřední desce dne: /f. fo. h10
Sňato z úřední desky dne: __ 4t_rt_,_f-,-O_,_tv_l_o_


