Veřejnoprávní smlouva
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. MJ-SML/0031/2022

Na základě usnesení Rady města Jeseník č. 3156 ze dne 28.2.2022 a usnesení Zastupitelstva obce
Kobylá nad Vidnavkou č 1/6/2022 ze dne 9.2.2022, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle
ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu:

Článek I.
Smluvní strany
Město Jeseník
zastoupené starostkou města Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou
se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO:00302724
a
Obec Kobylá nad Vidnavkou
zastoupená starostkou obce Zuzanou Jochmannovou
se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
IČO:70599971

Článek II.
Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že orgány města Jeseníku budou namísto orgánů obce Kobylá nad
Vidnavkou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům
obce ve správním obvodu obce Kobylá nad Vidnavkou, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města Jeseník věcně a místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce Kobylá nad Vidnavkou.

Článek III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené příslušnosti
1) Obec Kobylá nad Vidnavkou přenáší na základě ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky") touto veřejnoprávní smlouvou na město Jeseník veškerou
příslušnost k projednání přestupků ve správním obvodu obce Kobylá nad Vidnavkou a město

Jeseník tuto příslušnost přijímá. Orgány města Jeseník v souladu s ustanovením § 105 zákona o
odpovědnosti za přestupky budou vykonávat veškerou příslušnost k projednávání přestupků,
jedná se o přestupky uvedené v § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a dále o
přestupky podle zvláštních právních předpisů.
2] Výnosy pokut uložených příslušným orgánem města Jeseník v řízení o přestupcích a výnosy
z uložených povinností nahradit náklady řízení při řízeních vedených dle této smlouvy, budou, při
jejich zaplacení nebo vymožení, příjmem rozpočtu města Jeseník.

Článek IV.
Úhrada nákladů
1) Za výkon předmětu smlouvy se strany dohodly, že obec Kobylá nad Vidnavkou poskytne ze
svého rozpočtu městu Jeseník úhradu nákladů ve výši 30,- Kč na jednoho obyvatele za rok, a to
podle počtu obyvatel obce Kobylá nad Vidnavkou (správního obvodu obce Kobylá nad Vidnavkou)
k 1.1. předchozího kalendářního roku dle údajů Českého statistického úřadu.
2) Úhradu nákladů se obec Kobylá nad Vidnavkou zavazuje zaplatit jednorázově zaplacením
faktury, vystavené městem Jeseník jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30. 4. roku, za který se
úhrada poskytuje.
3) V případě, že výkon předmětu smlouvy není vykonáván po celé kalendářní období (1. 1. až
31. 12. daného roku), tak se úhrada nákladů vypočte poměrnou částkou, která odpovídá úhradě
nákladů za počet dnů kalendářního roku, po které město Jeseník vykonávalo předmět smlouvy.
Úhradu takových nákladů se obec Kobylá nad Vidnavkou zavazuje zaplatit jednorázově
zaplacením faktury vystavené městem Jeseník do tří měsíců od uzavření/ukončení této smlouvy.

Článek V.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem nabytí právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
2) Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou formou. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne
příslušného kalendářního měsíce.

Článek VI.
Společná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na svých
úředních deskách, nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy uveřejní obce tuto informaci na svých oficiálních internetových
stránkách.

4) Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jeseník a usnesením Zastupitelstva obce
Kobylá nad Vidnavkou.
5) Obec Kobylá nad Vidnavkou se zavazuje, že bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy, předá
spisovou agendu související s výkonem veřejné správy (ve věcech neukončených), kterou bude za
tuto obec vykonávat město Jeseník a při ukončení smlouvy (spisové rozluce) ji zase město Jeseník
(ve věcech neukončených) předá zpět obci Kobylá nad Vidnavkou.

V Jeseníku dne

2 2 03 2022
"

starostka města Jeseník

"

V Kobylé nad Vidnavkou dne 2 i Z 2-0 2.2
.

starostka obce Kobylá nad Vidnavkou

