1/Vs/2010
Veřejnoprávní smlouva
Uzavřená mezi Městem Pečky a Městysem Platany - zaj išťovánívýkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků.

Na zakladě usnesení Zastupitelstva města Peěky ze dne 16.6.2010 čj. 312010 a usnesení
Zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 25.5.2010 č.2 lzaviraji nížeuvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu /dále jen smlouva/.

čt. t.

Smluvní strany

1.

Město Pečky, IČ 23g 607
zastoupené starostou města: p. Milanem Urbanem
adresa městského úřadu: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78,289 l1 Pečky
příslušnédo správního obvodu obce s rozšířenou působností: Kolín

/dále jen město Pečky/

2.

Městys Plaňany, IČ 00 235 636
zastoupená starostou obce: Mgr. Martinem Charvátem
adresa obecního úřadu : Úřad městyse Plaňany, Tyršova 72,28l 04 Plaňany,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Kolín
/dále jen městys Plaňany/

čt. n.

Předmět smlouly

V souladu s § 63 odst. 1 zákona číslo128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

budou orgány města Pečky namísto orgrinů městyse Plaňany vykonávat přenesenou působnost
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu městyse Plaňany v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pečky správními
orgžny v řizeni ve správním obvodu městyse Plaňany.

čl Iu.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pečky - Městský úřad Pečky bude vykonávat ve správním obvodu městyse
Plaňany přenesenou působnost svěřenou orgánům každéobce v rozsahu stanoveném § 53
odst. 1 zákona číslo200/1990 Sb., o přestupcich, ve znění pozdějšíchpředpisů.
Správní poplatky vybírané orgány města. Pečky při plněni této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Pečky.
Výnos pokut uložených orgány města.Pečky při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Pečky.

čl. ry.
úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v urěeném rozsahu poskytne městys Platany ze svého rozpočtu
městu Pečky příspěvek na výkon státní správy na jeho účeté. 19-1621-191/0100 vedený u
Komerčníbanky Kolín na zá/t.ladé vystavené faktury jedenkrát ročně - do 3 1 .1. nás|edujícího
roku. Příspěvek je stanoven paušální částkou 500,-Kč za každý oznámený přestupek spadající
do správního obvodu městyse Plaňany v předcházejícím kalendrá,řním roce. Faktura bude
splatná do 15ti dnů ode dne vystavení faktury.

čt. v.

Doba trvání smlouly

l.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíčnívýpovědní lhůtou, která začne
běžet prtním dnem měsíce následujícího po doručenívýpovědi druhé smluvní straně,
Výpověď se r.ryhotoví ve dvou stejnopisech, Smluvní strana, kteíá obdržela výpověď,
zašle Kraj skému uřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi s potvrzením data
píevzeti.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

.

čt. vt.

Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních uřadů nejméně pod dobu 15ti dnů a zašlou ji

Krajskému úřadu Středočeského kraj e ke zveřejnění ve věstniku právních předpisů kraje.
dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na uŤedních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouly ajejím předmětu.
Tuto veřejnoprávni smlouvu lze měnit
písemnou dohodou smluvnich stran.
K uzavření takovéto dohodyje třeba souhlasu Krajského úřadu Stiedočeského kaje.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, píičemžjeden obdržíměsto Pečky,
jeden stejnopis městys Plaňany ajeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoři usnesení ze zastupitelstva města Pečky, usnesení ze
zastupitelstva městyse Plaňany a pravomocné rozhodnutí Krajského uřadu středočeského
kraje o uděleni souhlasu k uzavření smlouvy,

2. Po
3.
4.
5.
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Mgr. Martin Charvát
starosta městyse Plaňany
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starosta měsla

Rozhodnutí Kraj ského úřadu Středočeského kaje nabylo právní moci dne

Pečky '\-

