
Veřejnoprávní smlouva 

o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

č. KTÚ/VERJ-2019/0416

uzavřená v souladu s ustanovením § 105 zákona č.  250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a
násl. zákona č. 500/2000 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Smluvní strany

město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj,

zastoupené starostou obce Ing. Janem Jarolímem

a

obec Vilantice, IČ 00580767

se sídlem Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj

zastoupená starostkou obce Dagmar Jarošovou

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou obec Vilantice přenáší na město v souladu s § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za  přestupky a řízení  o  nich (dále  jen zákon o odpovědnosti za přestupky)
veškerou příslušnost k projednávání přestupků ve správním obvodu obce Vilantice a město
Dvůr Králové nad Labem tuto příslušnost přijímá. Na základě této smlouvy tak budou orgány
města  Dvůr  Králové  nad  Labem  věcně  a  místně  příslušné  k projednávání  přestupků
uvedeným  v  §  60  odst.  2  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  dále  k projednávání



přestupků  podle  zvláštních  předpisů  ve  správním  obvodu  obce  namísto  orgánů  obce
Vilantice.

Čl. III

Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu daném touto smlouvou uhradí obec Vilantice částku
stanovenou dle  ceníku,  který  je  přílohou této  smlouvy.  Částka  bude  poskytnuta  na  účet
města Dvůr Králové nad Labem vedený u ČSOB, a. s., číslo účtu 187580614/0300, variabilní
symbol dle vystavené faktury. Obec Vilantice se zavazuje uhradit fakturu do 15 dnů ode dne
její splatnosti.

2. Náklady  řízení  vybrané  Městským  úřadem  Dvůr  Králové  nad  Labem  a  výnos  z pokut
uložených Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem.

Čl. IV

Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o

udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
3. Smluvní  strany  zveřejní  tuto  veřejnoprávní  smlouvu  bezodkladně  po  jejím  uzavření  na

úředních deskách svých obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů.
4. Každá  strana  může  podat  písemný  návrh  na  zrušení  veřejnoprávní  smlouvy  z důvodů

uvedených v § 167 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud
se zrušením vysloví souhlas druhá strana, veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy písemný
souhlas  druhé  smluvní  strany  došel  smluvní  straně,  která  návrh  podala.  Ke  zrušení
veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

5. Každá smluvní strana může smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba
je  3  měsíce  a  začíná  běžet  prvním  dnem  měsíce  následujícího  po  měsíci,  v  němž  byla
doručena  písemná  výpověď  druhé  straně.  Město  Dvůr  Králové  nad  Labem  je  povinno
neprodleně informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Čl. V

Společná ustavení

1. Město Dvůr Králové nad Labem povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činnosti dle předmětu této smlouvy.



2. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran dle § 166
správního  řádku.  K uzavření  dohody  o  změně  veřejnoprávní  smlouvy  je  třeba  souhlasu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží  město
Dvůr  Králové  nad  Labem,  jeden  stejnopis  obdrží  obec  Vilantice  a  jeden  stejnopis  obdrží
Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

4. Přílohu k této smlouvě tvoří výpis z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem,
usnesení  Zastupitelstva  obce  Vilantice  a  pravomocné  rozhodnutí  Krajského  úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Vztahy vyplývající z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obcích a správním řádem.

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážně míněnou
vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva byla schválena:

Dne  26.9.2019usnesením Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem č.2/92/2019

Dne  25.4.2019 usnesením Zastupitelstva obce Vilantice č.7/25.4.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 2.10.2019                                          Vilantice dne3.5.2019

Ing. Jan Jarolím                                                                       Dagmar Jarošová
starosta obce                                                                            starostka obce


