
Veřejnoprávní smlouva

Na základě Usnesení Rady Města Velké Opatovice č ze dne
a Usnesení Zastupitelstva Obce Světlá ze dne Č ‚

uzavírají níže uvedené smluvní strany na základě ust. ~ 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správního
řádu a ust. ~ 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich tuto
veřejnoprávní smlouvu.

Či. I.
Smluvní strany

I. Obec: Světlá
iČ: 00841846
jednající obce: Ing. Eduard Dokoupil
sídlo: Světlá 55, 679 679 63 Velké Opatovice, kraj Jihomoravský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Boskovice
(dále jen obec „Světlá“)

a

2. Město: Velké Opatovice
IC: 00281247
jednající města: Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka
sídlo: Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, kraj Jihomoravský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností obce Boskovice
(dále jen „Město Velké Opatovice“)

Či. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle * 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise
pro projednávání přestupků Města Velké Opatovice, vykonávat namísto orgánů obce Světlá vjejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, takto:
a) projednáni přestupků (* 60 odst. 2)
b) předání věci (* 64)
c) odložení věci (*76)
d) zastavení řízení (* 86)
e) ukládání správních trestů (* 35, ~ 45 a násl.)
f) upuštění a podmíněné upuštění od uložení správního trestu (* 42, ~ 43)
g) ukládání omezujících opatření (* 52)
h) uložení zámky za splnění povinností (* 83)
ch) schválení dohody o narovnání (* 87)

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Velké Opatovice místně příslušnými správními
orgány v řízeních pro správní obvod obce Světlá.

3) Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Opatovice při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Velké Opatovice.



či. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Světlá
ze svého rozpočtu Městu Velké Opatovice, na jeho účet č. 19-4879770257/0100 příspěvek ve výši
5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských). Příspěvek je splatný vždy do 30.6. příslušného roku.

či. lv.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou odjejího uzavření do 3 1.12.2022. Tato smlouvaje uzavřena
dnem, kdy Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.

ČLV.
Společná ustanovení

1) Obec Světlá předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy s Městem Velké Opatovice veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. II. této smlouvy Městu Velké Opatovice,
které vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle Čl. II. této smlouvy.

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

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

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Světlá,
jeden stejnopis Město Velké Opatovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
Krajský úřad Jihomoravského kraje, spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohy k této smlouvě tvoří Usnesení Zastupitelstva obce Světlá, Usnesení Rady Města Velké
Opatovice, žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a pravomocné Rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Světlá dne Velké Opatovice dne

Ing. Eduard Dokoupil Ing. Kateřina Gerbrichová
starosta starostka


