Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků

Na základě usnesení Rady města Rosíce ze dne 02.10.2017, Č. 79/2017, a dle
usnesení Zastupitelstva obce Tetčice ze dne 28. 11. 2017, Č. 4, uzavírají níže
uvedené smluvní strany dle ustanovení ~ 105 zákona Č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dle ~ 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ~ 159 a následujících zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní
smlouvu:

Článek I.

Smluvní strany
1. Město Rosíce
zastoupené starostou města Mgr. Jaroslavem Světlíkem
se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosíce
iČo: 002 82 481
Jihomoravský kraj
jako obec s rozšířenou působností
(dále jen „město Rosíce“)
a
2. Obec TetČice
zastoupená starostou obce Janem Šonem
se sídlem: Palackého 177, 664 17 Tetčice
iČo: 44947917
Jihomoravský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rosíce
(dále jen „obec Tetčice“)

Článek ii.
Předmět smlouvy
Orgány města Rosice budou namísto orgánů obce TetČice vykonávat přenesenou
působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním
obvodu obce Tetčice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy budou orgány města Rosice věcně a místně příslušnými správními orgány
v řízení ve správním obvodu obce TetČice.
Městský úřad Rosíce
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Článek Ill.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec Tetčice přenáší touto smlouvou na město Rosice v souladu s ustanovením
~ 105 zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich veškerou
příslušnost k projednávání přestupků ve správním obvodu obce Tetčice a město
Rosice tuto příslušnost přijímá.
Orgány města Rosice tak budou v souladu s ustanovením ~ 105 zákona Č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu
obce TetČice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům obce Rosice účinnými právními předpisy.
Jedná se o přestupky uvedené v ~ 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich a dále o přestupky podle zvláštních předpisů.
Výnos z pokut a náklady řízení uložené orgány města Rosíce při plnění povinností
z této smlouvy vyplývajících jsou příjmem rozpočtu města Rosice.

Článek IV.
Uhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle či. Ill. této smlouvy poskytne
obec Tetčice
ze
svého
rozpočtu
městu
Rosice
na jeho
účet
Č. 9005-23026641/0100 příspěvek v dohodnuté paušální výši 1500,-Kč (slovy: jeden
tisíc pět set korun českých) na jeden podnět. Podnětem se rozumí každé oznámení o
přestupku vymezené v Čl. Ill, této smlouvy. Město Rosice bude příspěvky fakturovat
pololetně, vždy do 20. dne měsíce následujícího Po ukončení pololetí, se splatností
do 10 dnů ode dne doručení faktury obci Tetčice. VS bude vždy číslo vždy vystavené
faktury

Článek V.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, tj.
nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Článek Vl.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně Po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů Po dobu nejméně 15 dnů.
2. Obec TetČice předá městu Rosíce do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy veškerou spisovou agendu související s výkonem činnosti dle
článku ill, této smlouvy. Město Rosíce povede Po dobu platnosti této smlouvy

veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti die článku Ill, této
srn lo uvy.
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 Rosice, jeden obec Tetčice a jeden stejnopis, včetně příslušných
příloh obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o udělení
souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Rosice a usnesení
Zastupitelstva obce Tetčice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
7. Město Rosice i obec Tetčice jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu kdykoliv
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé straně. Město Rosice je povinno oznámit ukončení smluvního
vztahu Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
8. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která
vyžaduje souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
9. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením této smlouvy se ruší Veřejnoprávní
smlouva o zajištění výkonu přestupkové agendy, uzavřená mezi oběma
smluvními stranami, datovaná dne 07.12.2004, ke které udělil souhlas Krajský
úřad Jihomoravského kraje svým rozhodnutím ze dne 25.01.2005, č.j. JMK
1452/2005 OPO.

V Rosicích dne
V Tetčicích dne 29.11.2017

flt
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města Rosice

Jan Šon
starosta obce Tetčice
P~fm~kéhQ 177,66417 Tetčlce
ČO: 44947917
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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje podle 5 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a
pozdějších předpisů,

5

160 odst. 5 a 5 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle 5 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle 5 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
mezi městem Rosice, se sídlem Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice, a obcí Tetčice, se sídlem Palackého
177, 664 17 Tetčice, sepsané dne 19. 12. 2017, podle které budou orgány města Rosice vykonávat namísto
orgánů obce Tetčice v jejím správním obvodu v souladu s 5 105 zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich veškerou příslušnost k projednávání přestupků, a to přestupků dle 5 60 odst. 2
zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a přestupků podle zvláštních zákonů, a
to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou.

Odůvodnění
Dne 20. 12. 2017 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále Jen „Krajský úřad“) žádost města Rosice,
navenek zastoupeného starostou města Mgr. Jaroslavem Světlíkem, a obce Tetčice, navenek zastoupené
starostou obce Janem Šonem, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy sepsané dne 19. 12.
2017 mezi městem Rosice a obcí Tetčice. Podle uvedené veřejnoprávní smlouvy budou orgány města Rosice
vykonávat namísto orgánů obce Tetčice v jejím správním obvodu v souladu s 5 105 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon Č. 250/2016 Sb.“) veškerou příslušnost
k projednávání přestupků, a to přestupků dle 5 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. a přestupků podle
zvláštních zákonů, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí po dobu neurčitou.
Krajský úřad konstatuje, že obě obce, které jsou smluvními stranami předmětné veřejnoprávní smlouvy,
jsou povinny vykonávat přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
tak, jak požaduje ustanovení 5 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Současně je splněna podmínka 5 105 zákona
Č. 250/2016 Sb., podle kterého může obec uzavřít veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti pouze
s obcí s rozšířenou působností nebo s obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se
obec nachází. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je přenesená působnost, která je na základě zákona
svěřena orgánům všech obcí. Přenášena je veškerá příslušnost k projednávání přestupků tak, jak stanoví
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105 zákona č. 250/2016 Sb. Po formální stránce obsahuje předložená veřejnoprávní smlouva všechny
náležitosti stanovené ustanovením ~ 63 odst. 2 zákona o obcích.
Dále Krajský úřad konstatuje, že předmětná veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením
~ 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tedy
že veřejnoprávní smlouva není v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným
zájmem. Uzavření veřejnoprávní smlouvy nesnižuje důvěryhodnost veřejné správy, je účelné a obce mají
při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy. Krajský úřad přitom posuzoval veřejnoprávní smlouvu
podle jejího skutečného obsahu.
K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu (ustanovení ~ 63 odst. 1 zákona
o obcích). Dle ustanovení ~ 164 odst. 3 správního řádu, jestliže zákon stanoví, že k uzavření veřejnoprávní
smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas
nabude právní moci.
Protože účastníkům řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, od dalšího odůvodnění se upouští
(ustanovení ~ 68 odst. 4 správního řádu).
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Lhůta
pro podání odvolání běží ode dne následujícího Po dni doručení tohoto rozhodnutí.

JUDr. Dagmar Dorovská
pověřena vedením odboru kontrolního a právního
v z. Mgr. Radomír Zimek

Rozdělovník:
Město Rosice, Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice, IČO 00282481
Obec Tetčice, Palackého 177, 664 17 Tetčice, IČO 44947917

Vyřizuje: Mgr.Klára Škrlová, tel. 541651416, e-mail: skrlova.klara@kr-Iihomoravskv~~
Počet listů rozhodnutí:
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