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Obec Omlenice
Omlenička 44
382 41 Kaplice

tel.,fax:
tel.:
mob.:
Č. účtu:

380 313 118
IČ0:246034
380 311 604
DIČ: CZ00246034
724 147 243
e-mail: obec@omleAice.cz
232314332/0300 ČSOB
Starosta@Qmlenice,c?,

Vaše č.j.: MěÚK/29953/2019
Naše č.j.: oUo-0573h20¥ěsts.k,ý úřad Kaplice (') bs'y'pň'ohy:

1'i " ;ě :;

92. 17 2019

ÍR

Izp,,,,..,,.,,

!uĹ/Ĺ

i

1

jSkan: maMh,b,

.

.'"- l V ,ti"

Městský úřad Kaplice
Odbor vnitřních věci
Náměstí 70
382 41 Kaplice
V Omleničce, 02. 12. 2019

veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
uzavřená mezi městem Kaplice a obcí Omlenice
Obec Omlenice obdržela dne 18. 10. 2019 od Městského úřadu Kaplice žádost na uzavření nové
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků, které pro
obec vykonává.
Zastupitelstvo obce Omlenice vaši žádost projednalo na svém zasedání dne 24. 10. 2019 a usnesením
č. 09/10/19 ji schválilo.
Ve smlouvě jsme objevili, že je v textu několikrát uveden název obce Netřebice namísto obce.Omlenice
(ČI. lil, bod 2; ČI. Ill, bod 3; ČI. V, bod 4). Prosíme o opravu.

S pozdravem
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Hospodářka

Příloha:
Usnesení zastupitelstva obce Omlenice ze dne 24.10.2019 č. 09/10/19
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USNESENÍ
Č. 09/10/19
zastupitelstva obce Omlenice, konaného dne 24. 10. 2019
Zastupitelstvo Obce Omlenice bylo v bodě 8f) programu jednání starostou obce seznámeno
s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy
přestupku, které pro obec vykonává Městský úřad Kaplice. Změny se týkají především
ustanoveni o úhradě nákladů. Zastupitelstvo Obce Omlenice návrh veřejnoprávní smlouvy
projednalo a znění schválilo.

Karel Holub

za pisovatelka
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Město Kaplice
Náměstí 70, CZ - 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 113, fax: + 420 380 303 110
www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, kancelar@mestokaplice.cz

V Kaplici 20.12.2019

výpis usneseni Rady města Kaplice

Rada města Kaplice na své 27. schůzi konané dne 16. prosince 2019 přijala usneseni č. 768,
kterým schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na úseku projednáváni přestupků mezi městem
Kaplice a obcí Omlenice, lČ 00246034, se sídlem Omlenička 44, Omlenice tak, jak byla
předložena.

'

tajemník

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků uzavřená
mezi městem Kaplice a obcí Omlenice

Na základě usneseni Rady města Kaplice č. 768 ze dne 16. prosince a usnesení Zastupitelstva
obce Omlenice č. 09/10/19 ze dne 24. 10. 2019, podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 160 odst. 5, ust. § 164 zákona č. 500/2004
Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavÍrajÍ niže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
ČI. I

Smluvní strany
1.

Město Kaplice

zastoupené starostou Mgr. Pavlem Talířem
lČ: 00245941
adresa: Náměstí 70, 382 41 Kaplice

2.

Obec Omlenice

zastoupená starostou Karlem Holubem
lČ: 00246034
adresa: Omlenička 44, 382 41 Kaplice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: Kaplice

ČI. Il

Předmět smlouvy

1. V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řIzeni o
nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpovědnosti za přestupky"),
budou orgány města Kaplice namísto orgánů obce Omlenice vykonávat přenesenou
působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu
obce Omlenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány města Kaplice věcně a místně přIslušnými správními orgány v řízenI ve správním
obvodu obce Omlenice.
2. spisový materiál v projednávaných věcech bude uložen u orgánů města Kaplice.

3. výnos z pokut a správních poplatků uložených orgány města Kaplice v řIzeních při plněni
této smlouvy je příjmem rozpočtu města Kaplice. "

ČI. Ill

Úhrada nákladů

1. Za komp|etnÍvyřÍzení přestupku jednoho podezřelého/obviněného:
a) odloženI, příkaz na místě

1 000 KČ

b) přestupek vyřízený příkazem

2 000 KČ

C) přestupek vyřízený rozhodnutím, usnesením o zast. řízenI

3 000 KČ

2. Za výkon přenesené působnosti podle ČI. ll této smlouvy se obec Netřebice zavazuje
uhradit ze svého rozpočtu městu Kaplice na účet č. 580009369/0800 vedený u České
spořitelny, a. s., souhrnnou částku dle druhu a počtu vyřízených přestupků.
3. Město Kaplice vystaví obci Netřebice vždy k 30. červnu a 31. prosinci fakturu se splatností
10 dnů.

ČI. IV
Doba trvárľí smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude
právní moci rozhodnuti Krajského úřadu jihočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
"
2. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědi bez uvedeni důvodu s 2měsIČnI výpovědní
lhůtou počÍnajÍcÍ prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla
výpověd° doručena druhé straně. Jedno vyhotovení výpovědi doručí podávajÍcÍ strana
Krajskému úřadu jihočeského krajeb
3. Smlouvu je možné ukončit rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

ČI. V

Společná ustanoveni
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Smluvní strany zašlou tuto
smlouvu Krajskému úřadu jihočeského kraje se žádostí o uděleni souhlasu k jejímu
uzavření a ke zveřejněni ve Věstníku právních předpisů kraje.
2.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3.

Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usneseni Rady města Kaplice a usnesení
Zastupitelstva obce Omlenice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu jihočeského
kraje o uděleni souhlasu k uzavřeni veřejnoprávní smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis s přIlohami
obdrží město Kaplice, jeden stejnopis s přIlohami obdrží obec Netřebice a jeden stejnopis
s přílohami obdrží Krajský úřad jihočeského kraje.
5. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran.
6. Veřejnoprávní smlouva ze dne 27. 1. 2004, když rozhodnuti Krajského úřadu jihočeského
kraje nabylo právni moci dne 30. 1. 2004, se ruší.

V Kaplici

- 8 -01- 2020

starosta města Kaplice

- 8 -01- 2820

starosta obce Omlenice

