Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle §63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a
násled. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Letovice
navenek zastoupené starostou města Vladimírem Stejskalem
Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, kraj Jihomoravský
IČ: 00 280 518
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
(dále jen Město Letovice)

2. Obec Lazinov
navenek zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Novotným
Lazinov 121
IČ: 43420613
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
(dále jen Obec Lazinov)
na základě usnesení Zastupitelstva obce Lazinov č. 2015/2/3 ze dne 12.6.2015 a usnesení Rady
města Letovice č. 2015-RM-14-47 ze dne 21.4.2015 se rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní
smlouvu.
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu v přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou
orgány Města Letovice vykonávat pro Obec Lazinov v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a přestupků dle jiných zvláštních předpisů, jsou-li k jejich projednávání
obce zákonem zmocněny.
Tímto Město Letovice zajistí pro Obec Lazinov
a) rozhodování ve správním řízení o přestupcích, které spadají do působnosti obce
b) ukládání sankcí podle § 11, odst. 1 zákona
2) Na základě této smlouvy bude přestupková komise, jako zvláštní orgán Města Letovice,
místně i věcně příslušným správním orgánem pro správní obvod Obce Lazinov v záležitostech
uvedených v článku II, bod 1, písm. a), b) této smlouvy.
3) Město Letovice tímto prohlašuje, že řízení o přestupcích dle zákona zajistí prostřednictvím
pracovníka, jenž má pro tuto činnost zvláštní odbornou způsobilost.
4) Správní poplatky, vybírané správním orgánem Města Letovice při plnění této smlouvy, jsou
příjmem rozpočtu Města Letovice.
5) Výnos pokut, uložených správním orgánem Města Letovice při plnění této smlouvy, je
příjmem rozpočtu města Letovice.

Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Lazinov ze svého rozpočtu
Městu Letovice na jeho účet číslo 820631/ 0100 roční neinvestiční příspěvek ve výši 800,- Kč a
to nejpozději do 31. května každého kalendářního roku.
Příspěvek za rok 2015 ve výši 400,- Kč je Obec Lazinov povinna uhradit do 30 dnů od podpisu
smlouvy.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data jejího uzavření do 31. 12. 2018. Tato smlouva
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy, nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lazinov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy v případě, že tak již v minulosti
neučinila (nutná konzultace s odborným pracovníkem MěÚ Letovice), kopie spisové agendy
související s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Letovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů a to na dobu nejméně 15 dní.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město
Letovice, jeden stejnopis Obec Lazinov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Letovice a usnesení Zastupitelstva obce
Lazinov o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními
stranami. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu orgánu veřejné správy, který je příslušný
k udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění
pozdějších předpisů.
Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Letovice č. 2015-RM-14-47
ze dne 21.4.2015 a usnesením Zastupitelstva obce Lazinov č. 2015/2/3 ze dne 12.6.2015.
V Letovicích, dne 18.6.2015

……………………………….
Město Letovice

V Lazinově, dne 18.6.2015

…………………………………..
Obec Lazinov

