Verejnoprávní smlouva

--~

Na základe usnesení Rady mesta Krnova c. 746/20 ze dne 04.10.2011 a usnesení
Zastupitelstva obce Hoštálkovy c. 4/2011 ze dne 08.09.2011, uzavírají níže uvedené smluvní
strany tuto verejnoprávní smlouvu:

CI. I
Smluvní strany
1. Mesto Krnov
zastoupené Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou
Hlavní námestí 1, Krnov, PSC: 79401, Moravskoslezský kraj
IC: 00296139
Bankovní spojení: Komercní banka, a.s., pobocka Krnov
C. úctu: 728771/0100
obec s rozšírenou pusobností
a
2. Obec Hoštálkovy
zastoupená Ing. Tomášem Gronkowiecem, starostou
Hoštálkovy, c.p. 77, PSC: 793 81
IC: 00296031
Bankovní spojení: Komercní banka, a.s. pobocka Krnov
C. úctu: 8121771/ 0100
príslušná do správního obvodu obce s rozšírenou pusobností Krnov
CI. II
Smluvní rozsah výkonu prenesené pusobnosti
1. Za úcelem efektivnejšího výkonu verejné správy se smluvní strany dohodly, že mesto
Krnov bude prostrednictvím svých orgánu vykonávat namísto orgánu obce
Hoštálkovy v jejím správním obvodu prenesenou pusobnost podle zákona c.
200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu, v rozsahu vymezeném §
53 odst. 1 tohoto zákona. Cinnost ve vecech výše uvedených prestupku zahrnuje.

vedeníprestupkovéagendyobce Hoštálkovy,vcetneveškerédokumentaceprestupku,
rozhodování o prestupcích a sankcích, vcetne vymáhání pohledávek z nezaplacených
pokut s príslušenstvím, sdelení pro orgány cinné v trestním rízení, zda byl .obcan obce
Hoštálkovy projednáván pro prestupek, vymáhání pokut z prestupku uložených
obcanum obce Hoštálkovy, sdelení pro zdravotní pojištovny ohledne vymáhání
nákladu za lécení apod.
2. Na základe této smlouvy budou orgány mesta Kmova místne príslušnými správní~i
orgány v rízeních pro správní obvod obce Hoštálkovy.

3. Správní poplatky vybírané orgány mesta Krnova pri plnení této smlouvy jsou príjmem
rozpoctu mesta Krnov.
4. výnos z pokut uložených orgány mesta Krnov pri plnení této smlouvy je príjmem
rozpoctu mesta Krnov.

CI. III
Úhrada nákladu
1. Za výkon predmetu smlouvy v urceném rozsahu poskytne obec Hoštá1kovy ze svého
rozpoctu mestu Krnov na jeho úcet c.: 728771/0100 vedený u Komercní banky, a.s.,
pobocka Krnov, príspevek ve výši 1.500,-- Kc (slovy jeden tisíc pet set korun
ceských) za jeden prestupek.
2. Príspevek obec Hoštá1kovy poskytne 2x rocne na základe faktury vystavené mestem
Krnov, a to podle poctu vyrešených prestupku za každé pololetí a to do 15-ti dnu ode
dne dorucení faktury.
3. V prípade, že bude smluvní vztah ukoncen výpovedí nebo dohodou obou smluvních
stran (clánek IV. smlouvy), mesto Krnov provede vyúctování príspevku za projednání
prestupku do 1 mesíce po ukoncení smluvního vztahu, pricemž obec Hoštálkovy
uhradí náklady do 15-ti dnu ode dne dorucení faktury.
CI. IV
Doba trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurcitou. Tato smlouva je uzavrena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úradu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrave o udelení
souhlasu k uzavrení této smlouvy nabude právní moci.
2. Tuto smlouvu lze ukoncit výpovedí, a to i bez udání duvodu. Smluvní strany si
sjednávají 3-mesícní výpovední lhutu, která zacíná bežet prvním dnem kalendárního
mesíce následujícího po dorucení písemné výpovedi druhé smluvní strane.
3. Smluvní vztah lze ukoncit písemnou dohodou obou smluvních stran za podmínek
uvedených v dohode.
CI. V
Další ustanovení
1. Obec Hoštá1kovy predá do 5 dnu ode dne uzavrení této smlouvy mestu Krnov
veškerou spisovou agendu související s výkonem cinností podle cI. II smlouvy. Mesto
Krnov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu souvis.ející
s výkonem cinností podle cI. II smlouvy.

2. Smluvní strany zverejní verejnoprávní smlouvu bezodkladne po jejím uzavrení na
úredních deskách svých obecních úradu nejméne po dobu 15 dnu.
3. Uzavrená verejnoprávní smlouva je každému prístupná na obecním úradu obce, která
je smluvní stranou.
4. V prípade, že dojde k ukoncení smluvního vztahu, mesto Krnov predá obci
Hoštálkovy veškerou spisovou agendu související s cinností podle cI. II této smlouvy
do 15 kalendárních dnu následujících po datu ukoncení smluvního vztahu.
CI. VI
Záverecná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve trech stejnopisech, pricemž jeden stejnopis obdrží
mesto Krnov, jeden stejnopis obdrží obec Hoštálkovy a jeden stejnopis verejnoprávní
smlouvy s prílohami obdrží Krajský úrad Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostrave spolu se žádostí o udelení souhlasu k uzavrení verejnoprávní smlouvy.
2. Prílohu c. 1 k této smlouve tvorí usnesení Rady mesta Krnov a usnesení Zastupitelstva
obce Hoštálkovy o souhlasu s uzavrením této smlouvy a prílohu c. 2 pravomocné
rozhodnutí Krajského úradu Moravskoslezského kraje o udelení souhlasu k uzavrení
verejnoprávní smlouvy.
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V Hoštálkovech dne: Z'; .10 - UJ'1--j

Mgr. AlenaKrušinová
starostka mesta Krnova

Ing. Tomáš Gronkowiec .
starosta obce Hoštálkovy
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