Veřejnoprávní smlouva č. 4 5/VS/2019
uzavřená mezi městem Jičína obcí Úlibice

o přenosu

příslušnosti k proiednúvúnípřestupků

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.,"v..1ilir.-.?:.:):.t'.|,li:.'l rŽ dne
....o udělení souhlasu suzavřením této smlouvy nabylo právní moci dne

Podle § 160 odst. l zákonač,50012004 Sb., správní řád, vplatném zněni, podle § ó3 zákona
č.12812000 Sb., o obcích, v plat. zněni, a podle § l05 zákonač.250120l6 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízeni o nich, v platném zněni, město Jičínna základé usnesení Rady města č.
24 ze dne 7.8.2019 a obec Úlibice na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 12 ze dne
13.6.2019

vz av ir a j i mezi

sebou tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
a) město

Smluvní strany

Jičín- Jičin, Žižkovo nám. l8

lčo oozltolz

bankovní spoj ení : l 9 - 5245 4l l 0 1 00
zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým,
jakožto obec s rozšířenou působností
b) obec Únbice

- Úlibice s:

IČo 00578631
bankovní spojení : 26820541 l 01 00
zastoupená starostou obce PhDr. Michalem Kovářem,
jakožto obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, d. města Jičína
II. Předmět smlouw

l. Město Jičínbude prostřednictvím svých orgánů namísto orgánů obce Úlibice vykonávat

přenesenou působnost svěřenou jí zvláštními právními předpisy, a to v rozsahu vymezeném
v odstavci dva článku II této smlouvy. Na základě této smlouvy budou orgány města Jičín
věcně a místně pňslušnými správními orgány v Ťizeni ve správním obvodu obce Úlibice.

2. Orgány města Jičínbudou vsouladu sustanovením § l05 zákona č.25012016 Sb.,

o

odpovědnosti za přestupky a řizeni o nich, v platném znéní,vykonávat ve správním obvodu
obce Ulibice veškerou přenesenou působnost k projednávání přestupků vymezenou § ó0 odst.
2 zákona o odpovědnosti za přestupky aŤizeni o nich a dále vymezenou zvláštními právními
předpisy svěřenou orgánům obce Ulibice.

3. Náklady íizeni vybrané orgány města Jičínapři plnění této smlouvy jsou příjmem rozpoČtu
města Jičína.

4. Výnos pokut uložených orgány města Jičínapři plnění této smlouvy je příjmem rozpoČtu
města Jičína.
III. Úhrada nákladů

Na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu této smlouvy se zavazuje obec Úlibice
ze svého rozpočtu hradit městu Jičínna jeho účetč. ú. l 9-52454ll0l00 vedeného u Komerční
banky, &.s., pobočka Jičín,paušální částku v dohodnuté výši 2.500,-Kč (slovY
dvatisícepětsetkorunčeských) a to za každézahájeni íizeni o přestupku a paušální částku
v dohodnuté výši 1.500,-Kč (slovy jedentisícpětsetkorunčeských) za každý přestupek, který
bude odložen, postoupen nebo vyřizen v příkazním řízení či příkazem na místě (tzn. případy, kdy
1.

nebude zahájeno řízení o přestupku).

2. Náklady za výkon přenesené působnosti v určenémrozsahu budou obci fakturovány

pololetně na základě výkazu přestupků, který bude přílohou faktury a k jejichž projednání je
dle této smlouvy příslušnéměsto Jičín.Město Jičínzašle fakturu obci Ulibice nejdéle do 30ti
dnů od skončení kalendářního pololetí a obec se ji zavazuje uhradit ve lhŮtě 30ti dnŮ od jejího
vystavení.

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že se zavazují upravit výši částek uvedených v tomto
článku podle oficiálně vyhlašované míry inflace vyjádřené přírůstkem prŮměmého ročního
indexu spotřebitelských cen podle údajůČeskéhostatistického úřadu v případě, že od
oÁ. V tomto
posledního stanovení výše této částky došlo ke změně míry inflace o minimálně 5
směru město Jičínobci Úlibice pisemně oznámí úpravu výše nákladů spojených s výkonem
přenesené působnosti.

IV. Doba trvání smlouvy
l , Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to

do 31.12.2022.

2. Smlouva je podle § 1ó4 odst. 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.

3. Tuto smlouvu lze r,ypovědět bez udání důvodu doručenímpísemnévýpovědi druhé
smluvní straně. Výpovědní lhůta činítři měsíce a počínáběžet prvním dnem měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověd' druhé smluvní straně, Poté
smluvní stíana, která výpověď podala. je povinna o výpovědi informovat Krajský Úřad
Královéhradeckého kraj e.

V. Společná a závérečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů na dobu nejméně l5 dnů.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření smlouvy a jejím předmětu.
Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou obou smluvních stran,
uzavření je třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
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Yztahy vyplývajícíztéíosmlouvy výslovně touto smlouvou neupravené se ňdí příslušnými
ustanoveními správního řádu upravujícími veřejnoprávní smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdržíměsto Jičín,obec
Ulibice a jeden stejnopis Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jičína,usnesení Zastupitelstva obce Úlibice a
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu - o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

V Jičínědne 9. srpna 2019

v Úlibicích.
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V Jičínědne 15. srpna 2019

VÝPts z USNESENí RADY MĚsi,A J!číFůAzE DNÉ7. 8. 2oI9

ilsneselti č. 30124/RM

schválila

uzavřeníveřejnoprávní srr:,louvy na dobu určit,ru do 31 .12.2a22, nrezi městem JiČÍna
olii úliui.", lco'00578631, se sídlem úlibice 53, za účelernprojednávání PřestuPků v

souladust,lstanovením§105zákonaČ.25a/2016Sb.oodpovědnostizapřestupkya
Yízenío nich, V platnérn znění, vykonávání veškeré přenesené působnosti k
projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2zákona o odpovědnosti za přestuPkYl
yízeníonich a dále uý*"r"nou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánťrm obce.
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Výpis z usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Úlibice,
konaného dne 13. 6,2019,od17.00 hodin

Datrm, čas, místo zaháiení zasedání
Místo zahá)ení schůze, Obecní úřad Úlibice, budova Čajovna,
Dne: 13. 6,201,9
Čas: 17:05 hod

Konťola přítomných zastupitelů:
Přítomni: PhDr. Michal Kovái Iosef Papoušek, Mgr. Jiří Smutek, Vlastislav Skořepa, Luboš
Kraus,
Omluven[a): Marek Beneš, Kateřina Iirková

USNESENí r.

p

8. Veřeinoprávní §mbuva Měs§lcým úřa&m vtičíněve věci proiednávání
přesupků za obce Ú§bice

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje uzavření veřeinoprávní smlouvy ve věci
projednávání přestupků. Město |ičínbude za naši obec projednávat přestupky
vsouladu sustanovením § 105 zákona č.25012016 Sb. O odpovědnosti za
přestupky a íízenío nich, vplatném znéní,vykonávání veškeré přenesené
působnosti kproiednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o
odpovědnosti za přestupky a íízenío nich a dále vymezenou zvláštními právními
předpisy svěřenou orgánům obce.
Pro: 5

Usnesení č. L2byb schváleno
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Marek Beneš, místostarosta

Proti:0

Zdrželo se:0
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PhDr. Michal Kovář, starosta
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KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE

Odbor organizačnía právní
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V Hradci Králové dne: 4. 9.2019
č.1. : rurHK-26230 l op l20l9-2
JID: 87867/20191KHK
Vyřizuje: Mgr. Ida Tunová
Oddělení: legislativní

a

právní

Vypraveno dne: 4, 9. 2019

Město Jičín
Žižkovonám. 18
506 01 Jičín
IČ:00271632

počet listů: 2
počet příloh: O/listů: 0
počet svazků: 0
sp.znak, sk.režim: 56.6, N5

a

obec Úlibice
Úlibice 53
507 07 Úlibice

IČ: 00578631

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizačnía právní, legislativní a
právní oddělení, jako věcně a místně příslušnýsprávní orgán dle ust. § ó3 odst. l zákona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřuení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje podle §
1ó0 odst.5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znénípozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

souhlets
s

uzavřením veřejnoprávní smlouly mezi městem Jičjn, se sídlem Žžkoro nám. 1.8,
506 01 Jičín,IČ: 00271632 a obci Útibice, se sídlem Útibice 53, 507 07 Úrbice, IČ:
00578631, na z,ákladě které bude město Jičínprostřednictvím svých orgánů namísto
orgánů obce Úlibice, v jejím správním obvodu, lykonávat přenesenóu působnost
v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
Íízenío nich, v rozsahu vymezeném § ó0 odst. 2 tohoto zákona a dále v rozsahu
lymezeném zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce Úlibice, když
veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Jičínač. 30/24lRM ze dne
7.8.2019 a usnesením Zastupitelstva obce Úfibice č. 12 ze dne 13.6. 2019.

Pivovarské náměstí 1245

500 0J Hradec Králové

te|.495 8l7 l24
fax 495

8l7 l35

e-mail: itunova@kr-kralovehradecky.cz
e-m ail: posta@kr-kralovehradecky.cz

odůvodnění:
Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen .,krajský úřad") bylo na žádost
města Jičínaa obce Úlibice dne 20. 8. 20l9 zahájeno íizenípodle ust. § 44 odst, l správního
řádu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smloulry mezi uvedenými smluvními
stranami, na základě které bude město .Iičínprostřednictvím sqfch orgánů pro obec Úlibic., u
jejím správním obvodu, vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům obce Ulibice účinnýmiprávními předpisy, tedy zákonem č. 250120|6 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízenío nich, v rozsahu § 60 odst. 2 tohoto zákona a dále
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (dále také jen jako ,.veřejnoprávní
smlouva).
Krajský úřad v řizení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smloulry shledal, že
žádost má předepsané ná|ežitosti tohoto druhu podání.
Krajský úřad se zabýval rovněž otázkou, zda veřejnoprávní smlouva obsahuje všechny
právními předpisy předepsané obsahové a formální náležitosti; v tomto směru nebyly zjištěny
nedostatky.
Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 3l. 12, 2022. Veřejnoprávní
smlouva je uzavřena dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Veřejnoprávní smlouvu lze ukončit doručenímpísemnéýpovědi druhé smluvní straně, a
to i bez uvedení důvodu, přičemždohodnutá výpovědní lhůta činítři měsíce a počínáběžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla qýpověd' doručena
druhé smluvní straně. Smluvní strana, která podala výpověd', je povinna o této skutečnosti
informovat kraj ský úřad.
Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy |ze jen písemnou dohodou smluvních stran
podléhaj íc,íschválení kraj ským úřadem.
Obec Ulibice se ve veřejnoprávní smlouvě zavazuje hradit městu Jičínnáklady spojené
s výkonem přenesené působnosti ve \Tši a za podmínek stanovených článkem III.
veřejnoprávní smlouvy.
Krajský úřad z qipisů usnesení ověřil, že veřejnoprávní smlouva byla schválena
usnesením Rady města Jičínač. 30/24lRM ze dne 7.8.2019 a usnesením Zastupitelstva obce
Úlibice ě. 12 ze dne 13. 6.20|9.
Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností krajský úřad uzavře|, že veřejnoprávní
smlouva je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a proto na základě § 160 odst.
5 správního řádu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

poučenío odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě l5 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu vnitra Českérepubliky, prostřednictvím podání u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru organizačního a právního, oddělení legislativního a
právního,

z p. Mgr. Ida Tunovárv.r.
právník oddělení legislativnfto a právního
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KRAJSKÝ ÚŘen xnÁrovÉHnaopcrnHo KRAJE
Odbor organizační
a právní

il!ilutďúJJlf,íil]i iir rlrl lr il llil
V Hradci KráIové dne 3. l0.20l9
č. ;. : rurH K-2623O/op /20 l 9-4
l

Město Jičín
žižkovonáměstí l8
506 0l Jičín
IČz 00271632

JID: l0063llz\lglKHK
Ida Tunová
Oddělení: legislativní a právní

Vyřizuje: Mgr.

obec Úlibice
Úlibice s3
507 07 Útinice

Vypraveno dne: 3. 10.2019
počet listů: l
počet příloh: 0/ listů: 0
počet svazků: 0

Ič:005786r

sp. znak, sk. režim: 56.6; A/5

Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí
Tímto Vám sdělujeme, že

rozhodnutí Krajského Úřadu Královéhracleckého
kraje č.j. KUKHK_2 6230loPl20tg_2,
ze dne 4.9.2019, o udělení souhlasu s uzavř"ní"m
veřejnoprávní smlouly,
mezi městemJičín.sesídlem Žižkovonám.
l8, 5060lJičín"Ič:0027l632aobcíúlibice,se
sídlem Úlibice 53, 5.07 07 Ulibice; lé, oósišř:,, "n]')ro,uoě
které bude město Jičín
Prostřednictvím svých orgánŮ namísto orgánů ou..'Útiui.",
jejím
u
správním obvodu,
vYkonávat Přenesenou
Pťrsobnost v souladu-s urtunon.nir"§'ros zákona č.250/2016
Sb., o
odPovědnosti za PřestuPkY a řízenio nich,
v rozsahu uyr.i.nern § 60 odst.2 tohoto zákona
a dáIe v rozsahu vYmezeném zvláštními právními
preapisyi,ěřenou orgánům obce úlibice,
kdyŽ veřejnoprávní smlouva byla schválenausnesením
Rady města Jičínač.30l24/RMze dne
7.8.2019 a usnesením Zastupitelstva obce
Úlibic e č. 12."án" B. 6,2019.

nabylo právní moci dne 24. g.2019.

z p. Mgr. Ida Tunová, v.r.
právník oddělení legislativního a právního

Pivovarské náměstí l 245

500 0J

Hradec Královó

te|.495 8l7 l24
fax 495 8l7 336

e-ntail: itunovaí@lrr-kralovehratleckv.cz
e-nrIril: posta@kr-kralovehradeckv.cz

