
Veřejnoprávní srr ouva uzavřená mezi Městem Klobouky u Brna a Obcí Krumvíř
( o ťkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků)

\TŘEJN OPRÁ\T,Ií snt lown
na základě usnesení Rady města Klobouky u Bma ze dne 16,11.2021 a Rady obce lGumvíř ze
dne l1.1 1.2021 uzavírají níže uvedené obce tuto veřejnoprá\,Ťú smlou,r,u:

I.
smluvní stratry

1) Obec Krumvíř
zastoupená navenek starostou Jaroslavem Komosn:Fn
Sídlo: 691 73 Krumvíř 184
IČ 00 28 32 82

2) Město KlobouLly u Brna
zastoupené navenek starostou Pavlem volkem
sídlo: nám. Míru 169/1, 692l 72 Klobouky u Bma
IC: 00 28 32 58
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
C, účtu: 1382093349/0800

.
Př€dmět smlou}Y

Podle § ó3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších piedpisů, a podle § 159 a
násl. zákona é. 500D004 Sb., správní iád, ve zrění pozdějších předpisů, budou orgány
Města Kloboully u Brna \Tkonávat namísto orgánů obce Krumvíi v jejím správním obvodu
v souladu s ustanovením §l05 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za pře§tupky a iízení
o nich, v platném mění (dále jen ZoP) veške.ou příslušnost k projednáÝiní pře§fupků, a to
přestupkl podle u§tanovení §60 odst. 2 ZoP a přestupku podle zvláštních předpisů.
Na zrákladě této smlouly budou orgány Města Klobouky u Bma místně příslušný správní
orgán v řízeních pro sprá\,,ní obvod Obce l(rumvíř.
Spíávní poplatky, aýnos z polrrt, nlákladů řízení a pořádkovýoh pokut z projednaných
pŤestuplni j sou příjmem rozpočtu Města Klobouky u Bma.

IIL
úhrada nákladů

1. Za ýýkorL předměfu srnlouly v tilčeném lozsahu dle čl. této smlouvy poskytne
Obec Krumvíř ze svého rozpočtu Městu Klobouky u Bma paušání roční příspěvek
ve výši 10.000,- Kč (slo\,y desettisíc korun česlqlch).

2. Obec Krumvíř se zavaanje provést úhradu ročního příspěvku za ťkon agendy
související s projednáváním přestuplai jednorrázově, nejpozději do 3l.prosince
příslušného roku,

3. V piípadě, že veřejnopráWí §mlouva bude platná po dobu kratší než jeden kalendáini
rok, tlhrada nákladů se poslgtne v poměmé l^ýši, která odpovídá počtu i započaqých
kalendářrrích měsíců platnosti této veřejnoprá\,,ní smloulT, piičemž celková částka bude
zaokouhlena na celé konrny nahotu.

4. Dále obec Knrmvíi uhradí veclle pevně daného paušáního ročního přispěvku
příspěvek ve ťši 1.000,- Kč (slo\.y jedentisíc korun českýcQ za každý oznáínený
přestupek k projednání.
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5. Příspěvek za oznámené případy uhradí Obec Kiumvíř zpětně jednorIázově nejpozději
do 30 dnů po doručení vfúčtování dle počtu oznámených přestuplai.

Iv,
Doba trvání §mloulT

l. Tato veřejnoprávní srnlouva §e uza},írá na dobu wčitou, a to počínaje dnem jejího
uzaťení, nejdříve však s účinností od 1.1.2022 do 31.12.2023. Za den uzavŤeni
smlouvy se přitom považuje den, kdy nabude prár.ní moci roáodnutí K.ajského
rlřadu Jihomoravského kaje o uděleni souhlasu s uzaťením této smlouw.

2, Tuto veřejnoplá\,ní smlou,!.u lze měnit porrze písemnou dohodou smluvních slran.
K uzalŤení takové dohody je ťeba §oublasu Krajského rlřadu Jihomoravského kaje.

3. Tuto veiejnoprávní smlowrr lze jen l,;lpovědět písemnou formou, a to i bez udrání

důvodu. Výpovědní lhůia má ťi měsíce a začíná běžet pi\.rúm dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž ve v_ýpověď doručena druhé straně.

v.
Společná a závěreěná u§tanoyení

obec Krumvíř předá do pěti dnů ode dne uzaťení smloulT Městu Klobouky u Bma
veškelou spisovou agendu související s \.ýkonem činností podle čl. této §mlouvy. Město
Klobou§ u Bma vede po dobu platno§ti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s ťkonem čiíností Podle čl, této smloury,
Smluwí straíy zveřejní veřejnoprávní smlouw bezodkladně po jejím uzavření na §vých
úředních deskách nejméně po dobu 1 5 dnů.
Po dobu platnosti této smlou,vy vlvěsí smluvní shany na úředních de§kách sťch obecních
úřadů bformaci o uzavření této smloury a jejírn předmětu.
Přílohou této veřejnoprávní smlowT je usnesení Rady města Klobouka u Bma a
usnesení Rady obce l<rumvíř o souhlasu § uzalŤením této smlouvy a pravomocné
roáodnutí Krajského ítřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu sjejím
uzaťením.
Tato smlouva §e Whotowje ve řech stejnopisech, každý s platností origináu. Po
jednom obdrží město, obec a Krajslcý uřad Jihomoravského kaje spolu s žádostí o
soulrlas s jejím uzavŤením,

v Kloboukách t] Bma dne 1.12,2021 V Krumvíři dne 1.12.2021

iU lv,lv lt..
fuiÉSTO

691 72 KLoBoUKY u Brna
nám Mlu 163/l
|č on$32r3 o

mVíř č. 184

Pavel Volek
starosta Města Klobouky u Bma

Jaroslav Komosný
stalosta obce KŤumvíř

Doložka k listině de ust.§41 zák. č.128/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení),
v platném znění:

Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Klobouky u Brna
16/21l38RM dne 16.11.2021 usnesením Rady obce Krumvíř č. I3l202\ dne lI.I1.202I.
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