Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Holešova č. 374/27/RM/2018 ze dne 03.12.2018
a usnesení Zastupitelstva obce Horní Lapač č. 2 ze dne 17.12.2018 uzavírají níže
uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany
město Holešov
Masarykova 628, 769 01 Holešov
IČO: 00287172
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Seifertem
(dále jen „město Holešov“)

a
obec Horní Lapač
Horní Lapač 22, 769 01 Holešov
IČO: 00287199
zastoupená starostkou Jaroslavou Hudečkovou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – město Holešov
(dále jen „obec Horní Lapač“)

II.
Předmět smlouvy
1) Orgány města Holešova budou namísto orgánů obce Horní Lapač v souladu
s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, vykonávat ve správním obvodu obce Horní Lapač veškerou přenesenou
působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Horní Lapač platnými
a účinnými právními předpisy.
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova věcně a místně příslušné
správní orgány v řízeních o přestupcích, k jejichž spáchání dojde ve správním
obvodu obce Horní Lapač, k jejichž projednání by byly věcně a místně příslušné
orgány této obce.

3) Výnos pokut a nákladů řízení uložených orgány města Holešova při plnění této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Holešova.

III.
Úhrada nákladů
1) Za výkon přenesené působnosti v rozsahu dle této smlouvy poskytne obec Horní
Lapač ze svého rozpočtu městu Holešov na jeho účet paušální částku nákladů
ve výši 1.200 Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých) za každé vyřízené
oznámení přestupku, přičemž „vyřízením“ se rozumí projednání věci ukončené
vydáním pravomocného rozhodnutí, odložení či předání věci.
2) Uvedenou částku obec Horní Lapač uhradí jednou ročně bankovním převodem
na základě faktury vystavené městem Holešov v měsíci lednu následujícího
kalendářního roku. Splatnost faktury činí 14 dní a tato bude obsahovat počet
přestupkových věcí dle této smlouvy vyřízených k 31.12. příslušného kalendářního
roku.

IV.
Trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2019.
2) Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
3) Smlouvu je možno zrušit písemnou dohodou, která podléhá souhlasu krajského
úřadu.
4) Smlouvu lze jednostranně vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou druhé
smluvní straně. Výpovědí lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi.

V.
Společná a závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní. Informaci o
uzavření této smlouvy a o jejím předmětu zveřejní smluvní strany způsobem
umožňující dálkový přístup po celou dobu platnosti této smlouvy.
2) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky
schválenými oběma smluvními stranami, jejichž uzavření podléhá souhlasu
krajského úřadu.

3) Touto smlouvou se ruší a nahrazuje veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové
agendy uzavřená mezi smluvními stranami dne 06.12.2005 (datum nabytí právní
moci rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu).
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Holešově dne 18.12.2018

Mgr. Rudolf Seifert
starosta města Holešov

V Horním Lapači dne 18.12.2018

Jaroslava Hudečková
starostka obce Horní Lapač

