Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu
přestupkové agendy
Na základě usnesení rady města Dačice č. 1931/105/RM/2022 ze dne 23. 2. 2022 a usnesení
zastupitelstva obce ČervenýHrádek ze dne 14. 4. 2022 č. 5 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:

ČI. l
Smluvní strany

1. Město Dačice

zastoupené starostou panem Ing. Karlem Macků
IČ:00246476
adresa: Krajířova 27/1, 380 13 Dačice

příslušné do územního samosprávného celku Jihočeského kraje,
na straně jedné (dále také jen "Město")

2. Obec Červený Hrádek,
zastoupená starostou panem Zdeňkem Noskem
10:00476714

adresa: Červený Hrádek 14, 380 01 Dačice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice
a příslušná do územního samosprávného celku Jihočeského kraje,
na straně druhé (dále také jen "Obec")
ČI.II
Předmět smlouvy

1

V souladu s § 63 odst. 1 zákonač. 128/2000Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 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"), budou orgány Města namísto orgánů Obce
vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou zvláštními právními předpisy
orgánůmobce ve správním obvodu Obce. Nazákladětéto smlouvy budou orgány Města věcně
a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce.

2. Spisový materiál v projednávaných věcech bude uložen u orgánu Města, tj. u Komise
k projednávání přestupků města Daéice.

3. Výnos z pokut a správních poplatků uložených orgány Města v řízeních při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Města.

ČI.lil
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti podle či. II. této smlouvy se Obec zavazuje uhradit ze svého

rozpočtu Městu na jeho účet vedený u Českéspořitelny č. 19-0603143369/0800 dohodnutou
paušální částku2. 000 Kč za každý došlý (oznámený) přestupek.
2.

Městovystaví Obcifakturu vždyza l. pololetí v období od 01. 12. do 30. 6. příslušného kalendářního
roku, která bude splatná do 20. 07. příslušného kalendářního roku a za II. pololetí v období od
01.07. do 30. 11. příslušného kalendářního roku bude splatná do 20.12. příslušného roku.

3.

V případě prodlení s úhradouje Obec povinna zaplatit Městu úrok z prodlení ve výši dle nařízení
vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, resp. podle platných právních předpisů.

ČI.IV
Doba trvání smlouvy

1

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne jejího uzavření. Smlouvaje uzavřena dnem,
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu
k uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodůs dvou měsíční výpovědní lhůtou
počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí podávající strana Krajskému úřadu
Jihočeskéhokraje.
3. Smlouvu je možné ukončit rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

ČI. V
Společná ustanovení

1

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladněpojejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Smluvní strany zašlou tuto smlouvu Krajskému úřadu
Jihočeského kraje se žádostí o udělení souhlasu k jejímu uzavření.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Města a usnesení Obce a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž dva stejnopisy s přílohami obdrží Město,
dva stejnopisy s přílohami obdrží Obec a jeden stejnopis s přílohami obdrží Krajský úřad
Jihočeského kraje.

5. Změnitobsah veřejnoprávní smlouvy lzejen písemnou dohodou smluvních stran.

6. Veřejnoprávní smlouva ze dne 31. 01.2003, když rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
nabylo právní moci dne 19. 03. 2003 pod 6.J: OLW/1142-VS/BI, se touto veřejnoprávní smlouvou
ruší v plném rozsahu.
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OBEC ČERVENÝHRÁDEK.
ČervenýHrádek 14, 380 01 Dačice, IČO:00476714, DIČ:CZ00476714,
Tel:567318171, email: odatelna obec-cerven hradek.cz

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Červený Hrádek konaného
dne 14. dubna 2022

Zastupitelstvo obce Červený Hrádek projednalo a schválilo na svém 33. zasedání
konaného dne 14. dubna 2022 usnesení č. 5 Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu
přstupkové agendy
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V Červeném Hrádku dne 21. 4. 2022

RADA MĚSTA DAČICE
USNESENÍ
Datum jednání: 23. 2. 2022
Číslo schůze: 105
Číslo usnesení: 1931/105/RM/2022/Veřejný

Název bodu:

Schválení veřejnoprávních smluv na výkon přestupkové
agendy pro některéobce v územním obvodu ORP

Předkladatel:

JUDr. Eva Škodová

Zpracovatel:

JUDr. Eva Škodová

Vyjádření:
Na vědomí:

Materiál projednán:
Přizváni:

L Rada města schvaluje

,
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uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy mezi Městem Dacice,
Krajířova 27/1, 380 Ol Dačice, IČO:00246476 a obcemi:

l. ObecBáňovice,Báňovice7, 380Ol Dačice,IČ:00512915,
2.
3.
4.
5.

ObecBudeč, Budeč71, 37892 Budeč,IČ:00246379,
Obec Budíškovice, Budíškovice 127, 37891 Budíškovice, IČ:00246387,
Obec Cizkrajov, Cizkrajov 55, 378 81 Slavonice, IČ:00246409,
Obec Červený Hrádek, ČervenýHrádek 14, 380 Ol Dačice, IČ:00476714,

6. ObecČeskýRudolec, ČeskýRudolec 123, 378 83 ČeskýRudotec, IČ:00246441,
7. Obec Dobrohošť, Dobrohošť 18, 380Ol Dačice, IČ:00512788,
8. ObecHeřmaneč, Heřmaneč 20, 37853Strmilov, IČ:00477010,
9. Obec Horní Meziříčko, Horní Meziříčko 41, 378 53 Strmilov, IČ:00666408,
10. Obec Horní Němčíce, Horní Němčíce 29, 378 53 Strmilov, IČ:00666416,
11. Obec Horní Slatina, Horní Slatina 39, 380Ol Dačice, IČ:00666424,
12. ObecHříšice, Hříšice 66, 380Ol Dačice,IČ:00246794,

13. ObecKostelní Vydři, Kostelní Vydři 4, 380Ol Dačice,IČ:00477303,
14. Obec Peč, Peč 62, 380 Ol Dačice, IČ:00477320,

15. ObecStaré Hobzí, Staré Hobzí, 35, 378 71StaréHobzí, IČ:00247481,
16. Obec Studená, nám. Sv. Jana Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČ:00247545,
17. ObecTřebětice, Třebětice 11,380Ol Dačice,IČ:00666548,
18. ObecVolfířov, Volfířov 42, 380Ol Dačice,IČ:00247715.

II. Rada města ukládá

l. ŠkodovéEvě

1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy s
předmětnými obcemi a pakje odeslat krajskému úřadu k vyslovení souhlasu.

Termín: 30. 6. 2022

Výsledekhlasování
Pro: 7

Proti: O

Nehlasoval: O

Zdržel se: O

Usnesení bylo: PŘIJATO

./
.

Baštář Jiří Ing.

Mackfi Karel Ing.

místostarosta

starosta

DŮVODOVÁZPRÁVA

Odbor vnitřních věcí předkládá radě města ke schválení novou veřejnoprávní smlouvu na výkon
přestupkové agendypro výše uvedenéobce.

Vzhledem k tomu, že od uzavřené veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků městem Dacice
s těmito obcemi uběhlojiž 19 let, je nutné provéstjejí revizi s ohledem na stávající platnou legislativu

v oblasti přestupkového zákona, aby odpovídala současným požadavkům.

Zároveňs tím dochází i k navýšení platbyzajedenprojednaný přestupek, a toz původních l 000Kčna
2 000 Kč. Podle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje je potřeba vydat nové veřejnopra\

smlouvy, přičemž většina obcí s rozšířenou pfisobností poplatek zvyšovala, až na částku 3 000 Kč za
jeden projednaný případ. ..
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S ohledem na zvyšující se náklady přestupkového řízení, pokládáme částku 2 000 Kč za
a akceptovatelnou.
Návrh smlouvy je přílohou tohoto přednesu.

Podepsanáveřejnoprávní smlouva'bude poslézezaslánana krajskýúřad k vyslovení souhlasu.

Přílohy:

Příloha - č. l - Vzor uzavírané veřejnoprávní smlouvy (Veřejná)

{

KRAJSKÝÚŘAD
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JIHOČESKYKRAJ

KUCBX0133V8S

Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Oddělení správní
U Zimního stadionu 1952/2

370 76 ČeskéBudějovice
Naše č. j.:

KUJCK 56120/2022

Sp. zn.:

OPZU-správ.55091/2022/malovcovaSO

Vyřizuje:
Telefon:

JUDr. Lenka Malovcová
386 720 228

E-mail:

malovcova

Datum:

9. 5. 2022

Vypraveno:

9. 5. 2022

kra -iihoces . cz

ozhodnutí
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor právní a krajský živnostenský úřad, oddělení správní jako věcněa místné

příslušný správní orgán podle § 63 odst. l zákonač. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákono obcích"), § 160 odst. 5 a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dálejen "správní řáď')
souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy ze dne 14. 4. 2022 uzavřené podle § 105 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOP") ve věci výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Dačice, IČ:00246476, Krajířova 24/1, 380 13 Dačice,
zastoupeným Ing. Karlem Macků, starostou města a obcí Červený Hrádek, IČ:00476714, Červený Hrádek
14, 380 Ol Dačice, zastoupenou Zdeňkem Noskem, starostou obce.
Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 5. 5. 2022 žádost o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedené veřejnoprávní smlouvy
ze dne 14. 4. 2022. Podle této smlouvy budou orgány města Dačice na základě§ 105 ZOPvykonávat ve správním

obvodu obce Červený Hrádek veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce
ČervenýHrádek účinnými právními předpisy. Doručením uvedené žádosti bylo ve věci dle § 44 odst. l správního
řádu zahájeno správní řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, nebylo nutno
před vydáním rozhodnuti'postupovat dle § 36 odst. 3 správního řádu.

Krajský úřad přezkoumal předloženou veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy
a veřejným zájmem. Bylo zjištěno, že veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Dačice
č. 1931/105/RM/2022 ze dne 23. 2. 2022 a usnesením Zastupitelstva obce Červený Hrádek č. 5 ze dne
14. 4. 2022, obsahuje veškeré náležitosti v souladu s § 63 odst. 2 zákona o obcích a její obsah neodporuje
právním předpisům ani veřejnému zájmu. Na základěuvedenéhorozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

identifikátor DS: kdib3rr
posta@kraj-jihocesky. cz
e-podatelna:

tel:

386 720 lil

fax: 386 359 069

IČ;

70890650

DIČ: CZ70890650

Sp. zn. : OPZU-správ. 55091/2022/malovcova 50

Naše č. j. :KUJCK 56120/2022

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnůode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím odboru

právního a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje k Ministerstvu vnitra ČR. Lhůta pro
podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání má odkladný
účinek.

JUDr, Lenka Malovcová

vedoucí správního oddělení
(podepsáno elektronicky)

otisk úředního razítka

Rozdělovník
.

město Dačice

.

obec ČervenýHrádek
spis

Toto rozhodnutí ze dne 9. 5. 2022 čj. KUJCK56120/2022, sp. zn. OPZU-správ. 55091/2022/malovcova nabylo
právní moci dne 10. 5. 2022. Připojení doložkyprovedla JUDr. Lenka Malovcovádne 10. 5. 2022.
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