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Dohoda
změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a městysem Plaňany
podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona číslo128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdější
předpisů (uveřejněné v částce 5/2010 Věstníku Středočeského kraje pod č. 31/vs/2010)
zajišt'ování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
o

-

ó.r.
Smluvní strany

1,

město Pečky, IČo 00239607 se sídlem Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky,
zastoupené starostkou města Mgr. Alenou Švejnohovou, příslušnédo správního
obvodu obce s rozšířenou působnosti města Kolín

a
z,

městys Plaňany, tČO 00235636, se sídlem Tyršova 72, 281 04 Plaňany,
zastoupený starostou Mgr. Martinem Samue|em Charwátem, přístušný do
správniho obvodu obce s pověřeným obecním úřadem města Pečky a obce
s rozšířenou působnostíměstá Kolín
čt. tl.

Na zakladě usnesení Rady města Pečky ze dne 3.2.2020 a usnesení Zastupitelstva
městyse Plaňany ze dne .....uzavírají uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 166
odst. 1 zákona č. 50012004 Sb., správní íáÁ ve měni pozdějších předpisů, dohodu o změně
veřej noprávní smlouly mezi městem Pečky a městysem Plaňany uzaťen é dne 28 .7 .2010 .

čl. ur.
Změna srrrluvního vztahu výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlouly v čl. II. takto:

1. V

souladu

s

ustanovením § 63 odst.

I

zékona ě. 12812000 Sb., o obcích ye znéni

pozděj šíchpředpisů, a s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky aíizenío nich, bude orgán města Pečky vykonávat na místo orgánů městyse
Plaňany přenesenou působnost na úseku projednávaní přestupků.

Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy v čl. ilI. takto:

1.

Na základé této smlouly bude orgán města Pečky místně příslušnlým správním
orgánem v řízení o přestupcích pro správní obvod městyse Plaňany.

2.

Správní poplatky a náklady řízení vybíranéměstem Pečky při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpoětu města Pečky.

Výnos pokut uložených městem Pečky při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu města Pečky, nenlli zákonem stanoveno jinak,

3.

Srnluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smloulry v čl, IV, takto:
svého
výkon předmětu této smlou\y v určenémrozsahu posk}tne městys Plaňany ze
banky
Komerční
1.orpoč,u městu Pečky příspěvek na účetč. 19_162I_1911[00 vedený u
_
roku. Příspěvek
následujícího
Koiín na základě r,rystavené faktury jedenkrát ročně do 31. 1.
je stanoven paušální částkou 3.000,_Kě (slovy řitisicekorunčeských) za každý oznžlmený
Plaňany a na
pŤestupek, [t""i, .i.trri příslušnostíspadá do územního obvodu městyse
bude
pachatele přestupku, kteří se vjeho územnímobvodu zdržujínebo pracují, Faktura
splatná do 15 ti dnů ode dnejejiho vystavení.

Za

čt. ry.
o
Tato dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí kraj ského úřadu středočeského kraje
udělení souhlasu sjejím uzavřením nabude právní moci. Tímto dnem dohoda nabývá

účinnosti.
Ostatní ustanoveni veřejnoprávní smlouvy ztstávaji beze zmény,

smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím lzayření na uředních deskách
svých obecních uřadů (nejméně podobu 15 ti dnů),

o
smluvní strany lyvěsí po dobu platnosti dohody na svých úředních deskách sdělení

uzavření této dohody ajejím předmětu.

Plaňany
Přílohu k dohodě tvoří usnesení Rady města Pečky a usnesení Zastupitelstva městyse
o souhlasu s jejim uzavřením.
jeden výtisk obdrží
Dohodaje lyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž
přílohou a se žádostí
merto leěky, jeden výtisk obdržíměstys Plaňany ajeden výtisk spolu s
o souhlas s uzavřením dohody obdržíKrajský uřad Středočeského kraje,

v

pečkách dne

v

plaňanech dne

Mgr, Alena Švejnohová
starostka města Pečky

Mgr. Martin Samuel Charvát
starosta městyse Plaňany

