Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti

k projednávání přestupků
Na základě usnesení Zastupitelstva města Sušice ze dne 13.11.2019 č. usnesení 8
a usnesení Zastupitelstva města Hartmanice ze dne 24.10.2019 č. usnesení

10/12/19/15 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
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1. Město Sušice

Přílohy: su LL

se sídlem náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01

zastoupené starostou Bc. Petrem Mottlem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice
Plzeňský kraj

IČO 00256129

(Dále jen „Město Sušice“)

2. Město Hartmanice
zastoupené starostou města

panem

Pavlem

Valdmanem

se sídlem: Hartmanice 75
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice
Plzeňský kraj

IČO: 00255467
(Dále jen „Město Hartmanice“)

Článek II.
Předmět smlouvy
Orgány

Města

přenesenou

Sušice

působnost

budou

svěřenou

namísto

orgánů

zvláštními

Města

právními

Hartmanice

předpisy

vykonávat

orgánům

obce

ve správním obvodu Města Hartmanice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Sušice věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním obvodu Města Hartmanice.

Článek III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Města Sušice budou v souladu s ustanovením $ 105 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu
Města Hartmanice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům Města Hartmanice účinnými právními předpisy.
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- Článek IV.
Uhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Město Hartmanice
ze svého rozpočtu Městu Sušice na jeho účet č. 5070382/0800 příspěvek ve výši
800,- Kč (slovy: osm set korun českých) za jeden vyřízený přestupek. Příspěvek se
uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 14

dnů ode.dne doručení.

Článek V.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením

nabude právní moci.

Článek Vl.
Společná ustanovení

1.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou

ji Krajskému úřadu Plzeňského kraje
předpisů Plzeňského kraje.

ke zveřejnění

ve Věstníku
0

právních

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

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
obdrží Město Sušice, jeden Město Hartmanice a jeden stejnopis, včetně
příslušných příloh obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4.

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Sušice
rozhodnutí
a pravomocné
Hartmanice
a usnesení Zastupitelstva města

Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
5.

Tato smlouva

může

být měněna

pouze písemnými dodatky,

které podléhají

schválení smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
6.

Město Sušice i Město Hartmanice jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu
kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
být oběma. stranami
musí
druhé straně. Výpověď
doručena
výpověď
oznámena Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
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