Veřejnoprávní smlouva
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená nrezi obcemi
podle § 63 zákona č. l2812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů,
a § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti Za př€stupky n řízcní o nich.

obcc S;.nkov-Slemcno na Zlrkladě usncscni Zastupite]st\a obce Ze dne 25. ií.jna 2017,
č, 7, a město Rl,chrrov nad Kněžnou na základě usnesení Rad,v něsta zc .lne 09, října
20I'7

^

č. 1'79120I'7 , uzavírajítuto veřejnoprávní smlour,,u:

čt- t
smluvni strarrv
1,

obec S}n]!o\-S]emeno
se sídlern Synkor, čp. 70. 5i 6 0l Ryclmov nad Koěžnou
Zastoupená statostou obcc panem vítěZslavcm Kapčukcm.

lCo|

00579289

bankor,,ní spojení: Konerčníbanka, a.s,. pobočka l{,vchnov

Kněžnou

rTa

čísloúčtu:23,129 571/0100
a

2. N4ěsto Rychnov nad Kněžnou
se sídlem 51ó 01 Rvchltov nad Kněžnou,

llav]íčkova] 36
Zastollpené starostou rnčsta panen lng, Jancm Skořepou

Ičo:00275336

bankovni spojení: Česká spořite]na, a,s,. pobočka Rychnov nad Knčžnou.
čís]oúčtu:19- i 240286399/0800
s usta1lovcním § ó3 zákona č. ]28/2000 Sb-, o obcích, rc znenl
pozdě.jších piedpisťr. a l§ 105 zákona č, 250/20]6 Sb,. o oclpor,ěclrrosti Za piestupky
a řízcní o rlich.

uzavírajír souiadu

tuto veřejnoprávni snrlour,rr (dá]e j en ,,smlouva")

l

čl, z

předmět §rúlouvÝ

Město R_yclnov nad kněžnou bude prostiedniclvim svých orgánů namísto orgánů
obce Synkov-Slcneno v},konávat přenesenou působnost svěřenou ji 7vláštnimi
právnín'i předpisy. a to v rozsahu \,,vllezeném to!úo sniouvou. Na zák]adě této
smlouv_v budou orgány města R.vchnol nad Kněžnou včcnča nristně příslrršnýrrri
správními orglrn,v v iízeníve správním obvoclu obce SynJ<ov-Slemeno.

čt. :
Smluvni rozsah výkonu přcnesenó působnosti

Klěžnou budou v souladu s uslanovenin a § l05 zákorrir
č, 250,12016 Sb,. o odpo\,édiosti Za pieslupk}, a iíZeni o nich. r ykonát al ve sprar nlnl
obvodu obce S},nkors]..meno leškcrou přcncscnou působnost nir úsekrr piestupkir
oťgan,v města Rychnov nad

svěřcnou olgánům obce Synkov-Sleincno účinn1,'nri pr,ár,nimi piedpisy.

Úhrada náklactů spojenj,ch

čt, t
výkonem přenesené púsobnosti

s

t. Za \,ýkon piednětu snrlouv,r,, v ur,čenén'rozsahu posk)-tnc obec Synkov-Slenreno
néstu R,vchnov nad lGčžnouúlrradu náklatlů za výkon přcncsené působnosti, Tyto
náklady budou obci S,,-nkov-Slcmen<l 1irklurovány pololetnč dle.lobochutého ceníku.
a to na základě přjIoženél'o výkazu projednaných piestupků, Obcc S_vnkov-Slemeno se
zavazujc ulrradit vyúčtovanoučástku na účctněsta R"vc1]11ov l1ad Kněžnou na Základč
v}stavené faktuy se splatnosti 14 dnů ode dne.jejiho doručcní.
2.

jc

stanovena sm]uvně porlle náročnosti iízenív samostatnén ceníku.
ktelý 1\oií přilohu této smlouv1,,

Výše nákladů

3. l,ihlazcné nilklady řízení a pokul), uložcnépi] projednávání piestrLpků
nrěsta R_vcl,nov nad Krrěžnou,

jsou přljmenl

čt, s
Doba tř.\,ání §mlouw
l. 'l'ato smiou\a se uzavírá na dobu neur,čitou a ie uza\Ťena dnern. kdy rozhodnlltí
Kraiskóho uiadu Královéltadeckélto kraje o udělení souh]asu nabudc plá\,ni noci,
2.

Obě sm]uvní stlan)r mohou smlouvu v}Tovědět kel,v'.koiiv bez rLdáIrí důvodů.
Výpovědní ]hůta činítři (3) měsíce a počínáběžet pNnim dnern ka]endáiního nrcsrce
následujícího po měsíci, r, němž byla píscú]ná 1ýpověď doručena druhé smluvní
stlaně,
Platnost sn'lour1 lze ukončit rovněž dohodoLl obcí o ukončcníplatnosti veie.jnoprir ní
sniouvy, Platnost takto ukončené smloul1,' skorrči datem uvedcným v pťavoltlocncm
rozhodt]ulí Kra|ského úřadu Krá]ovéltadeckého kraje o souhlasu s ukončenlm
p]atnosti veiejnoprá\,ní smlouv}.

Ct. 6
Společná a závčrcčná ustanovcní
L,

Obě smluvní stran1, zl,cicjní veiejnoprávní srnlouvu bczodkladně po.jc.jim uzalreni ]la
úředníchdeskách svých obecních uiadů po dobu nejméně 15 dnů, SmlorLva budc
zYeie jnčna ve Věstníku prá\.ních pietlpisů Kláloléhradcckólro kr.aje,

2.

Po dobu platnosli této smlouw v),l,čsísmluvní strany na úiedních deskách sqich
obecních úiadůinlbrmaci o uzavření této smlouvy a ojejích picdmětu.

Tato smlorrva nlůžcblit měněna dodatky, kleré podléhají schválcni smlu\ních stran
ir souhlasu Klajskóho ťlřadu Královéluadeckého kraic.
1.

'Iato smlouva se vyhoto\ujc vc tiech stejnopisech, piičenžjeden
stcjnopis \,četnč
příloh obdržíobec Synkov-Slcmcno, .jcden něsto Rychnov nad Kněžnou a jeden
stejnopis spolcčně s piílohami obdlžíKrajský úiail KJii]ol,éhťaaleckéhokrajc spoiu se
žádostí o udě]eni soul,ilasu s uzaviením veřejnoprál,ní sn]louvy,

). Piílohy tóto smlouvy tvoií usnesení Zastupitelstva obcc sYn]iov-sleneno a usneseni
Rady n'čsta Rychnov r'ad Knčžnouo soúhlasu s uzavřcním této smlou\,J a ceník
nákladů řizení o přestupcích,

6. Učastníciléto srrrlouv),,prohlašLúí. že se s obsahem sm]ouvy sezlámili. sjcjim
obsahcln souh]asi a na dťlkaz tohoji podepisLúí,

Sr nkor -Slemeno, dne

2l,

Lis

adu

oBEc
tYxKoÝ úLEIENo

ltc 0l

20l7

R_vcl'nov nad Kněžnou, dnc

2l. listopadu 2017

p. nrchnov nad xŇrnou

\'ítezsllr KapcLlk
staťosta obcc svnkov-sIcmeno

,

,.J

.J/_

Ing, Jan Skotepa,/

staťosta měsla Rychnov /ad Krrěžnou

příloha k vcřeinoprá\ní smlouyě
mezi obci s\-nkov-Slcmeno a úč§tem RYchnov Dad Knčžnou

Ceník řízcní o přestupcích členěných podle jednotlivých typů a náročnosti

íízení

on v řízení o přestupcích

Cena

odloženípřestupku po posouz€ní

300,-

Kč

odložcní přcstupku po podání vysvčtlenl

600,-

Kč

800.-

Kč

Rozhodnutí o přestupku přikazem na mí§tě

500.-

Kč

Rozho.inutí o přestupku příkazern před zahájením řízení

700,-

Kč

odloženi přestupku

v

případcch, kdy ncbyl dán souhlas k

zahá|ení řízeníosobou přimo postiženou spáchíním přc§tupktl

Rozh odnulí o přestupku po jedrroduchém ústnim projednání
hodnuti |řikezem ptI zahájcni říz€ní
rozh(

+

1-000.-

Kč

1.,l00.- Kč

S_vnkov-S]emeno, dlle 21. 1istopadu

oBEc
!vtaKov 3LExENo

lít 01 p. nrc,hnov nad xŇžnou

vitěZs]av Kap
starosta obce synkov-Slcmeno

20l7

R\c\, n\ -]J Kne7rol . d,te l, li.-o.,] r20 -

