Veřejnoprávní smlouva uzavÍená mezi obcemi
Na základě usneseníRady města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 27.I1 '2018
č)j.1211512018
a usneseníZastupitelstvaobce Dolní RoŽínkaze dne 43, '|z" |41ť uzavírajiníže
uvedenésmluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.
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Město Bystřice nad Pernštejnem
'a,tL.
. ll-i zq7
ICO 00294136
zastoupenéstarostouměsta Ing. Karlem Pačiskou
se sídlem:Příční405, Bystřice nad Pernštejnem,Kraj Vysočina
příslušnostdo správníhoobvodu s rozšířenoupůsobností:Bystřice nad Pernštejnem
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obec DolníRoŽínka
IČo 00294233

zastoupenástarostouobceZdeňkemHorákem
se sídlemDolníRoŽínka3,592 51 DolníRoŽínka,Kraj Vysočina
působností:
příslušnost
Bystřice nad Pernštejnem
do správníhoobvoduobce s rozšířenou

Čt.tI
Předmět smlouvy
Podle ust. $ 63 odst. 1 zákona č. 12812000Sb.' o obcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů a
ust. $ 105 zákonač.25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a Íizeni o nich, budou orgány města
Bystřice nad Pernštejnemvykonávat namístoorgánůobce Dolní Rožínka'v jejím správním obvodu'
veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Dolní RoŽínka
účinnýmiprávními předpisy.

čt.nI

Úhrada nákladů
Za ýkon předmětu smlouvy v určenémrozsahu poskýne obec Dolní Rožínka ze
svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnemúhradu nákladů spojených s ýkonem přenesené
působnostina jeho účet9005-0000723751/0100vedený u Komerčníbanky, expozituraBystřice nad
Pernštejnem, a to na zžk|adě faktury vystavené jedenkrát za čtvrt roku. Město Bystřice nad
Pernštejnemvystaví fakturu do 10 dnůpo uplynutí příslušnéhočtvrtletí.obec Dolní Rožínkauhradí
příslušnoufakturu nejpozději do konce pnmího měsícenásledujícíhoětvrtletí.Úhrada nakladůbude
stanovenapaušálníčástkou:
1.700,- Kě za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního
obvodu obce Dolní Rožínkanebo jehoŽ pachatelem je občanobce.
1.000,- Kč, za každý přestupek odložený usnesenímpodle $ 76 odst. 4 zák. ěís.
25012016Sb., o odpovědnosti za přestupky aŤizenío nich.
Pokuta a náklady řízeti uložené při plnění této smlouvy orgiínem města Bystřice nad
Pernštejnemje příjmem města Bystřice nad Pemštejnem,jehož orgán ve věci rozhodoval.
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SpolečnáustanovenÍ
úřadu Kraje
l.Tato smlouva se uzavká na dobu oá nabytí právní moci rozhodnutí Krajského
Vysočina o souhlasus uzavřenímsmlouvy do3l,12.2022.
jejím uzavÍenína úředních
2.Smluvní strany zveŤejníveřejnoprávní smlouvu bezodkladně po
deskách svých obecníchúřadůnejméněpo dobu 15 dnů.
obecníchúřadů
3.Po dobu platnosti tétosmlouly vyvěsí smluvní strany na úředníchdeskách svých
informaci o uzavřenítétosmlouvy a jejím předmětu.
jedno obdrží město Bystřice nad
4.Tato smlouva se vyhotovuje ,,e treóť stej.nopisech,z nichŽ
smloulry s
Pernštejnem,jeden stejnopis obec Dolní Rožínka a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy.
pří1ohou oaarzitrajsky urád spolu se žádostío souhlas s uzavřením veřejnoprávní
obce
zastupitelstva
a
Pernštejnem
S.Přílohu k tétosmlouvě tvoří usneseníRady města Bystřice nad
smlouly.
Dolní Rožínkaa pravomocnérozhodnutíkrajskéhoúřaduo souhlasu s uzavřením
Výpovědní
čtvrtletí.
příslušného
měsíc
6.Sm1oulu mohou vypovědět obě smluvní strány poslední
lhůtačinítři měsícea zaÓítáběžet prvéhodne následujícíhočtvrtletí.

dne3,12.2018
V Bystřici nadPernštejnem
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Ing. KarelPačiska
starostaměsta Bystřice nad Pemštejnem

Zdeněk Horák
starostaobce Dolní Rožínka

