Veřejnoprávní smlouva
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
uzavřená na základě ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ust. § 105
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

1. Obec Horní Podluží
IČ:
00524221
se sídlem:
Obecní úřad Horní Podluží, Žofín 2, 407 57 Horní Podluží
zastoupená:
Petrem Hořením, starostou
a
2. Město Varnsdorf
IČ:
00261718
se sídlem:
Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené:
Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou

I.
Předmět smlouvy
1. Touto veřejnoprávní smlouvou přenáší obec Horní Podluží na město Varnsdorf v souladu
s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a ust. § 105 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, veškerou svou příslušnost
k projednávání přestupků.
II.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran a dále písemnou výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí
současně výpověď podávající smluvní strana Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

III.
Způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti
1. Za výkon části přenesené působnosti v rozsahu podle čl. I této smlouvy uhradí obec Horní
Podluží ze svého rozpočtu městu Varnsdorf paušální částku ve výši 1.000 Kč za každý
přestupek, který bude projednán orgány města Varnsdorfu. K této částce bude připočtena
sazba daně z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy.

2. Úhradu provede obec Horní Podluží na účet města Varnsdorfu č. 19-0921388329/0800
vedený u České spořitelny, a. s., a to na základě ročního vyúčtování provedeného městem
Varnsdorf vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku, které město Varnsdorf doručí obci
Horní Podluží nejpozději do 15.01. roku následujícího. Úhrada je splatná vždy do 14 dnů
od doručení vyúčtování.
3. Uložené pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Varnsdorfu.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady města Varnsdorf č. 54/2019 ze
dne 14.02.2019 a usnesením zastupitelstva obce Horní Podluží č. 72 ze dne 27.03.2019.
2. Obě smluvní strany jsou povinny tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření zveřejnit na
svých úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Varnsdorf, jeden stejnopis obdrží obec Horní Podluží a jeden stejnopis obdrží Krajský
úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Ve Varnsdorfu dne ..........................

..................................................
Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města Varnsdorf

V Horním Podluží dne……..

..................................................
Petr Hoření v. r.
starosta obce Horní Podluží

