VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O přenosu příslušnosti kprojednávání přestupků
uzavřená na základě ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Litvínov
Sídlo:
Zastoupené:
IČO :
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
00266027
CZ00266027
Komerční banka a.s.
19-921491/0100

2. Obec Mariánské Radčice
Sídlo:
Obecní úřad Mariánské Radčice, Komenského č.p. 4, 435 32 Mariánské
Radčice
Zastoupené:
Jaroslavem Sikorou, starostou obce
IČO :
00266078
DIČ:
CZ002660278
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
3022491/0100

Čl. II.
Předmět smlouvy
Touto Veřejnoprávní smlouvou přenáší obec Mariánské Radčice na město Litvínov v souladu s
ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů veškerou svou příslušnost k projednávání přestupků.

Čl. III
Doba trvání smlouvy
1. Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
2. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022.
3. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou uzavřenou smluvními stranami se
souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů
spojených svýkonem přenesené působnosti
1. Za výkon části přenesené působnosti v rozsahu určeném podle čl. II této smlouvy uhradí
obec Mariánské Radčice ze svého rozpočtu úhradu paušální částkou ve výši 1000,-Kč za
každý přestupek, který bude projednáván Komisí pro projednávání přestupků města
Litvínov.
2. Úhradu provede obec Mariánské Radčice na účet města Litvínov č. 19-921491/0100 vedený
u Komerční banky a.s., a to na základě ročního vyúčtování provedeného městem Litvínov
vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku, které město Litvínov doručí obci Mariánské
Radčice nejpozději do 15. 01. roku následujícího. Úhrada je splatná vždy do 15 dnů od
doručení vyúčtování.
3. Uložené pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Litvínov.
Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Obec Mariánské Radčice předá do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Litvínov
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město
Litvínov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činnosti podle čl. II této smlouvy.
2. O uzavření Veřejnoprávní smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Litvínova č.
R/2870/2 ze dne 05. 12. 2018 a usnesením Zastupitelstva obce Mariánské Radčice č. ……
ze dne ………………..
3. O případných sporech rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje.
4. Smluvní strany zveřejní Veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na svých
úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
5. Po dobu platnosti Veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Mariánské Radčice, jeden stejnopis obdrží město Litvínov a jeden stejnopis Veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
7. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Mariánské Radčice a usnesení
Rady města Litvínova o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření Veřejnoprávní smlouvy.
V Litvínově dne ……………….
…………………………………..

V Mariánských Radčicích dne ………………
………………………………………

Mgr. Kamila Bláhová v.r.
starostka města Litvínov

Jaroslav Sikora v.r.
starosta obce Mariánské Radčice

Vyvěšeno na úřední desce dne ……………….

Sejmuto dne ……………………
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