
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Na základě usnesení Rady města Šlapanice ze dne a usnesení
Zastupitelstva obce Troubsko ze dne 14.3.2018 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto 
veřejnoprávní smlouvu:

Smluvní strany

Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, kraj Jihomoravský 
zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Tměnou 
IČO 00282651
bankovní spojení ..... ................... 
.. . .......................................

a

Obec Troubsko, se sídlem Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, kraj Jihomoravský 
zastoupená starostkou Irenou Kynclovou 
IČO 00282723
bankovní spojení: ..... ..................... 
.. . ...............................

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Šlapanice

ČI. I
Předmět smlouvy

1. Podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Šlapanice vykonávat 
namísto obce Troubsko v jejím správním obvodu v souladu s ustanovením § 105 zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, veškerou příslušnost 
k projednávání přestupků, a to přestupků podle ustanovení § 60 odst. 2 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a přestupků podle zvláštních právních 
předpisů, k jejichž projednání jsou příslušné orgány obcí.

2. Výnos pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut z projednávaných přestupků na 
základě této smlouvy je příjmem rozpočtu města Šlapanice.

ČI. II
Úhrada nákladů

1. Na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy bude obec Troubsko hradit 
ze svého rozpočtu městu Šlapanice na jeho účet u .................................. ...... ......... 
.......................... paušální částku v dohodnuté výši 1.500 Kč (slovy: jedentisícpětset 
korun českých) za jeden každý vyřízený přestupek.

2. Město Šlapanice vystaví dvakrát za rok předpis k úhradě nákladů, doplněný přehledem 
vyřízených přestupků za uplynulého půl roku. Splatnost předpisu je 30 dnů po jeho 
obdržení.

Č I. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 

nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení 
souhlasu s jejím uzavřením. Tento den se považuje za den uzavření smlouvy.
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3. Smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí, zaslanou druhé smluvní straně, a to i bez udání 
důvodu, k 30.6. a k 31.12. kalendářního roku. Výpověď je třeba doručit druhé smluvní 
straně nejpozději 3 měsíce před ukončením platnosti smlouvy. Smluvní strana, která 
smlouvu vypověděla, je povinna o tom informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.

4. Smlouvu lze zrušit nebo změnit písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu Rady města Šlapanice a Zastupitelstva obce Troubsko. Ke 
zrušení smlouvy dohodou smluvních stran uděluje Krajský úřad Jihomoravského kraje 
souhlas rozhodnutím.

ČI. IV
Společná a závěrečná ustanovení

1. Ode dne uzavření smlouvy po dobu její platnosti a účinnosti vede veškerou spisovou 
agendu související s výkonem přenesené působnosti podle čl. I město Šlapanice.

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

3. Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním /městském/ 
úřadě obce /města/, které je její smluvní stranou.

4. Přílohou této smlouvy jsou usnesení Rady města Šlapanice a usnesení Zastupitelstva 
obce Troubsko o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Po jednom 
stejnopisu obdrží město Šlapanice, obec Troubsko a Krajský úřad Jihomoravského kraje 
spolu s žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

Ve Šlapanicích dne .....2 .5. . . “ 05" .  .2018 VTroubsku dne 28.3.2018

za město Šlapanice: za obec Troubsko:

.................................. 
starostka

....................... 
starostka
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