Verejnoprávní smlouva
o zajištování výkonu prenesené pusobnosti ve vecech prestupku
Na základe usneseni Rady mesta Mníšek pod Brdy c. 6-90/2021ze dne 15. 3. 2021a usnesení
Zastupitelstva obce Hvozdnice C. 11/1/2021ze dne 19. 2. 2021, v souladu s ust. § 63 odst. 1
zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu, a s ust. § 105 zákona
c. 250/2016 Sb., o odpovednosti za prestupky a rIzenI o nich,
uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, mesíce a roku smluvní strany tuto verejnoprávní smlouvu:
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Mesto Mnišek pod Brd,,
Se sídlem [?obríšská 56, 252 10 MnÍŠ!k pod Brdy
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Zastoupené starostkou Mgr. Magdalenou Davis, ph.D.
lC: 00242748
c.j.: ..
DIC: CZ00242748
Bankovní spojeni: Ceská sporitelna, a. s., c. úctu 19-0388055349/0800
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(dále jen mesto Mníšek pod Brdy)
a
Obec Hvozdnice
Se sídlem Hvozdnice 160, 252 05 Hvozdnice
Zastoupené starostkou jUDr. Helena Kucerová, Ph.D.
lC: 00241253
Bankovní spojení: Ceská sporitelna, a.s., C. úctu 534934369/0800
Príslušná do správního obvodu obce s povereným obecním úradem Mnišek pod Brdy
(dále jen obec Hvozdnice)

Cl. 2
Predmet smlouvy a smluvní rozsah výkonu prenesené pusobnosti
1. Vsouladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení
pozdejších predpisu, a s ustanovením § 105 zákona C. 250/2016 Sb., o odpovednosti za
prestupky a rIzení o nich, budou orgány mesta Mníšek pod Brdy vykonávat namísto
orgánu obce Hvozdnice v jejím správním obvodu prenesenou pusobnost na úseku
projednávání prestupku.
Na základe této smlouvy budou orgány mesta Mníšek pod Brdy místne príslušnými
správními orgány v rízeních o prestupcích pro správní obvod obce Hvozdnice.
3. Správni poplatky a náklady rIzenI vybírané obecním úradem mesta Mnišek pod Brdy pri
plnení této smlouvy jsou príjmem rozpoctu mesta Mníšek pod Brdy.
4. výnos pokut uložených orgány mesta Mnišek pod Brdy pri plnení této smlouvy je
príjmem rozpoctu mesta Mnišek pod Brdy, není-li zákonem stanoveno jinak.
5. Obec Hvozdnice predá do 30 dnu ode dne uzavrení smlouvy mestu Mnišek pod Brdy
veškerou spisovou agendu souvisejÍcÍ s výkonem Cinností podle této smlouvy. Mesto
Mníšek pod Brdy vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
souvLsejÍcÍ s výkonem cinnosti podle CI. || této smlouvy.
2.

L

CI. 3

Uhrada nákladu

Za výkon predmetu smlouvy v urceném rozsahu poskytne obec Hvozdnice ze svého rozpoctu
mestu Mnišek pod Brdy na její úcet c. 19-0388055349/0800, vedený Ceskou sporitelnou, a.s.,
rocní príspevek ve výši 12 000,- KC (Slovy: Dvanácttisíc korun ceských). Príspevek je splatný
bezhotovostním prevodem na úcet mesta Mnišek pod Brdy prubežne jednou rocne, a to ke
dni 31. 01. toho roku, za který je príspevek hrazen. Za rok 2021bude uhrazena pomerná Cást
príspevku, a to 1 000 kc na každý kalendární mesíc výkonu predmetu smlouvy, a to do
30 dnu ode dne nabytí úcinnosti této smlouvy.
CI. 4

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurcitou s výpovední lhutou 6 mesícu, která zacíná bežet
od prvního dne mesíce, nás|edujÍcÍho po doruceni písemné výpovedi druhé smluvní strane.
výpoved' se vyhotoví ve dvou stejnopisech. Smluvní strana, která obdržela výpoved', zašle
Krajskému úradu Stredoceského kraje jeden stejnopis výpovedi s potvrzením data prevzetí.
CI. 5
Záverecná ustanoven"
1.

Smlouva je podle ust. § 160 odst. 5 a ust. § 164 odst. 3 zákona c. 500/2004 Sb., správní
rád, uzavrena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úradu Stredoceského kraje o udeleni
souhlasu s uzavrením této smlouvy nabude právni moci; tímto dnem také tatO smlouva
nabývá úcinnosti.
2. Tuto smlouvu je možno zmenit pouze písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem
Krajského úradu Stredoceského kraje.
3. Smluvní strany zverejni tuto smlouvu bezodkladne po jejím uzavrení na úredních deskách
svých obecních úradu nejméne po dobu 15 dnu.
4. Smluvní strany vyvesí po dobu platnosti této smlouvy na svých úredních deskách sdelení
o uzavrení této smlouvy a jejím predmetu.
5. Pri[ohou a nedílnou soucásti této smlouvy jsou usneseni Rady mesta Mníšek pod Brdy,
usnesení Zastupitelstva obce Hvozdnice a pravomocné rozhodnuti KÚSK a udelení
souhlasu
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, každý z úcastníku obdrží dva stejnopisy
a jeden stejnopis je urcen Krajskému úradu Stredoceského kraje k rozhodnutí o udeleni

souhlasu k uzavreni této smlouvy.

V Mnišku pod Brdy dn, 22- 3. ZO2j
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starostka mesta Mnišek pod Brdy

V Hvozdnici d,, uu 3- 1Q?A
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JUDr. Helena Kucerová, P . ,
starostka obce Hvozdnice
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Mesto Mníšek pod Brdy
Dobríšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

výpis z usnesení rady mesta c. 90/2021 ze dne 15. 3. 2021
Naše C. j.: MMpB-OKS/2961/21- 13/2021-RISID
Datum: 24.03.2021

Usneseni C. 6-90/2021
RM souhlasí s uzavrením Verejnoprávní smlouvy o zajištovánivýkonu prenesené pusobnosti ve
vecech prestupku mezi Mestem Mníšek pod Brdy a obci Hvozdnice.
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Mgr, Magdaléna Davis, ph.D.
sta rostka

Ing. Dana Dalešická
místostarostka

Telefom
Ústredna:
GSM brána:

318 541 912
318 541 911
603 842 257

,'"),a

Internet: www.mnisek.cz
e-maih mesto@mnisek.cz
Strana 1(celkem I)

Bankovní spojeni:
CS, a.s. Mníšek pod Brdy
27-0388055349/08OO

lC: 00242748
DIC: CZOO242748
ISDS: 96ebwrs

Zápis c. 1/2(J21 z verejnéhc zasedání
zastupitelstva cibce Hvozdnice konaného dne 19. 02. 2021 - yýgjs.

Prítomni: JUDr. Helena KuCerová, Ph.D., paní Adéla Krausová, Ing. Zdenek Ráž,
paní Lenka Salomonová, Ing. Martina Slancová, paní Markéta Vodicková
(6)

Omluvcni: (O)

Starostka privítala na 1. verejném zasedání zastupitelstva obce Hvozdnice
v roce 2021 Cleny zastupitelstva a vŠechny prítomné obCany. Kol1statova|a, Že
prvniletoŠní zasedání bylo vCas a rádne svoláno v souladu s ustanoveníni § 91 a 93
zákona o obcích. Dálc zduraznila, že s ohledem na nouzový stav a aktuální
epidemiologickoLl situaci se z bezpec71oshlích duvodu kotu zasedaní na velkém sále,
který svojí íozlohou lépe odpovídá bezpecl1ým odstupum jednotlivých zastupitelu a
také úCastníku vereného zasedání. Podekovala za pochopení, Že výjimecne nebude
v dobe konání zasedání moZné podávat obCcrstvcní a také za to, že vŠiclini mají
rouŠky a dodržují rozestupy.
Dále starostka zkonstatovala, že podle prezencní listiny je prítomno 6
zastupitelu ze 6 zastupitelu, což znamená, že zased ání je usnáŠe11íschopné
Zastupitelé mimo jiné schválili:
Usnesení c. 11/1/2021
ZasWpitelsrvo obce Hvozdnicc schvaluje vcrejnoprávní sm]oL[vLL s Mestem
MniŠek pod Brdy na projednáváni prestupku za pauŠálni Cástku 12000,- KC roCne a
poverLlje starostku jejím podpisem

pro: 6 proti: O zdrŽel se: O

Otisk obecnílio razítka
JUOr. Helena

']f¢i»P4P

Kucerova,
Ph.D,

" "
'"""'"m'
"' "" '""'""""-'"m"'

,d

f

'W
1JN·

IIUD

P-I

KK

d

5

Ch

Fi

td c

Ph l)

N

rjúum· ?fkt1

l

-OPAt h

K
,

te -

C CB

ItS R nn:57 -ni'nn

JUDr Helena KuCerová, Ph.D.

starostka

