
Veřejnoprávní smlouva č. 25/VS/2011

uzavřená  mezi  městem  Jičín  a  obcí  Ostružno  –  výkon  přenesené  působnosti  ve  věcech 
přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. ...................., ze dne .................... o 
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne ….....................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle § 160 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, město Jičín na základě usnesení rady města č. 7 ze dne 12.1.2011 a 
obec Ostružno na základě usnesení zastupitelstva obce č. 11 ze dne 29.11.2010

u z a v í r a j í mezi sebou tuto veřejnoprávní smlouvu :

I. Smluvní strany

a) město Jičín –  Jičín, Žižkovo nám. 18

IČO 00271632

bankovní spojení: 19-524541/0100

zastoupené starostou města Ing. Martinem Pušem

    jakožto obec s rozšířenou působností

b) obec Ostružno – Ostružno 5, 506 01 Jičín

IČO 00578495

bankovní spojení: 25326541/0100

zastoupená starostou obce Jiřím Richterem

    jakožto obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, tj. Města Jičína



II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Za účelem efektivnějšího výkonu veřejné správy se smluvní strany dohodly, že město Jičín 
bude  prostřednictvím  svých  orgánů  vykonávat  namísto  orgánu  obce  Ostružno  a  v  jejím 
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to 
v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 tohoto zákona, konkrétně

- přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny

- přestupky proti pořádku v územní samosprávě

- přestupky proti veřejnému pořádku

- přestupky proti majetku

- přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních 
předpisů o provozu na pozemních komunikacích

- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých 
zdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských míst

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Jičína místně příslušnými správními orgány v 
řízení pro správní obvod obce Ostružno.

3. Náklady řízení vybrané orgány města Jičína při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu 
města Jičína.

4.  Výnos pokut uložených orgány města Jičína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu 
města Jičína.

III. Úhrada nákladů

1.  Náklady  za  výkon  přenesené  působnosti  v  určeném  rozsahu  budou  obci  fakturovány 
pololetně na základě výkazu přestupků, který bude přílohou faktury a k jejichž projednání je 
dle této smlouvy příslušné město Jičín. Město Jičín zašle fakturu obci Ostružno nejdéle do 
30ti dnů od skončení kalendářního pololetí a obec se ji zavazuje uhradit ve lhůtě 30ti dnů od 
jejího vystavení.



2. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Ostružno zavazuje uhradit městu 
Jičín náklady spojené s výkonem přenesené působnosti podle čl. II této smlouvy. Dohodnutá 
výše nákladů činí 1.500,-Kč (slovy jedentisícpětsetkorunčeských) za každé zahájení řízení o 
přestupku a 800,-Kč (slovy osmsetkorunčeských) za každý přestupek, který bude odložen, 
postoupen nebo vyřízen v příkazním či blokovém řízení (tzn. Případy, kdy nebude zahájeno 
řízení o přestupku).

3.  Smluvní strany se tímto dohodly, že se zavazují upravit výši částek uvedených v tomto 
článku podle oficiálně vyhlašované míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu  spotřebitelských  cen  podle  údajů  Českého  statistického  úřadu  v  případě,  že  od 
posledního stanovení výše této částky došlo ke změně míry inflace o minimálně 5%. V tomto 
směru město Jičín obci Ostružno písemně oznámí úpravu výše nákladů spojených s výkonem 
přenesené působnosti.

IV. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014

2. Smlouva je podle § 164 odst. 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.

3.  Tuto  smlouvu  lze  vypovědět  bez  udání  důvodu  doručením  písemné  výpovědi  druhé 
smluvní  straně.  Výpovědní  lhůta  činí  tři  měsíce  a  počíná  běžet  prvním  dnem  měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně. Poté 
smluvní  strana,  která  výpověď  podala,  je  povinna  o  výpovědi  informovat  Krajský  úřad 
Královéhradeckého kraje.

V. Společná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 
deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.

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



Změnit  obsah  této  smlouvy  lze  jen  písemnou  dohodou  obou  smluvních  stran,  k  jejímuž 
uzavření je třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně touto smlouvy neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními správního řádu upravujícími veřejnoprávní smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží město Jičín, obec 
Ostružno a jeden stejnopis Krajské úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohy  této  smlouvy  tvoří  usnesení  Rady  města  Jičína,  usnesení  zastupitelstva  obce  a 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu – o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

V Jičíně dne 18.1.2011 V Ostružně dne 21.1.2011

........................................................ ........................................................

Město Jičín Obec Ostružno


