VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA KOORDINAČNÍ

Výkon přestupkové agendy
uzavřená ve smyslu § 159 a násl zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a § 105 zákona č. 250/2016 Sb,, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě usnesení Rady města Chýnova ze dne 29.6.2020, č. R 32/1 2020 a usnesení
Zastupitelstva obce Skopytce ze dne 29.6.2020, zápis č. 6-4/2020, uzavírají níže uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl.I

Smluvní strany
Město Chýnov

zastoupené starostou města panem Mgr. Ondřejem Jarošem
IČO: 002 52 387
bankovní spojení: č. ú. 2521- 301/0100, Komerční banka a.s. pobočka Tábor
adresa městského úřadu: Gabrielovo nám. 7, 391 55, Chýnov

Obec Skopytce

zastoupená starostkou obce paní Janou Křemenovou, DiS.
IČO: 002 52 875
bankovní spojení: č. ú. 7525301/0100, Komerční banka a.s.
adresa obecního úřadu: Skopytce č.p. 44, 392 01, Soběslav
ČI. II
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
§ 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky"], budou orgány města Chýnov namísto orgánů obce
Radenín vykonávat veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Skopytce.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Chýnov věcně a místně příslušnými
správními orgány v přestupkových řízeních ve správním obvodu Obce Skopytce,
3. Výnos pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Chýnov v těchto řízeních při
plnění této smlouvy bude příjmem rozpočtu města Chýnov.
4. Obecní úřad Skopytce souhlasí s uložením spisového materiálu projednávaných věcí u
Městského úřadu Chýnov.

ČI. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy se Obec Skopytce zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu městu Chýnov dohodnutou částku ve výši 1.500,- Kč, a to za
každý oznámený přestupek.
2. Město Chýnov vystaví ročně fakturu, a to vždy do osmého dne následujícího roku, kterou
zašle Obci Skopytce. Faktura bude splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabyde právní
moci.
2. Smlouvu lze oboustranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou
počínající prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení. Jedno vyhotovení
výpovědi doručí zároveň podávající strana krajskému úřadu.
3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou smluvních stran.
Čl.V
Společná ustanovení

1. Smluvní strany v souladu s § 66 c) odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Chýnov zašle jedno vyhotovení této
smlouvy Krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách
svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Nedílnou přílohou této smlouvy tvoří usnesení Rady města Chýnova, usnesení
Zastupitelstva obce Skopytce a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
4. Náklady na vypracování této smlouvy nesou smluvní strany rovným dílem a tyto se na
základě řádně vystavené faktury zavazují uhradit právnímu zástupci JUDr. Martinu
Slobodníkovi, Ph.D., advokátovi.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přílohou
obdrží obec Skopytce, jeden stejnopis s přílohou obdrží Město Chýnov a jeden stejnopis
s přílohou obdrží Krajský úřad Jihočeského kraje.
6. Touto smlouvou se zcela nahrazuje dosavadní veřejnoprávní smlouva uzavřená dne
03.01.2005. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést formou písemných a
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Procedurální postup
jejich uzavření je shodný s postupem při uzavírání smlouvy včetně souhlasu krajského
úřadu a jejich uveřejněním na úřední desce.

V Chýno#&4ne

Mgr. Ondřej Jaroš
starostit města Chýn

.2020

Ve Skopytgích dne ^4-202^

táría Křemenová, DiS.
4
/s/arostka obeé Skopytce \

^T/

\T&''
V !t(te8taja(t,T

É

