
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků

Na základě usnesení Zastupitelstva města Všeruby ze dne_ 9,12.2019, č.13312019
a usnesení Zastupitelstva obce Kunělovice .. onó ,.3,/l,,'ff,., e Zff//4tfl:luzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní sm ouvu ' // ' (l'

Článek l.
Smluvní strany

1, Město Všeruby
zastoupené starostou města: Michalem Vaňkem
se sídlem: Všeruby 2.330 16 Všeruby u Plzně
tčo: oozs8512
kraj Plzeňský
ve správním obvodu oDce s pověřeným obecním úřadem
1dále jen mě-q:c , s=,-5., l

a

2, Cbec K--a.:, ::
zas:.-.3-3 s:=,:s:---:::= " řím Lówym
s3 s : =- ,,--= :, := : = :,: 330 35 LÍŠt'any
:3 :::- J- .a

- -^:^1'í - L= J'- l

v,e správ,r.ím cc,,3]- :::= s ::,,ěřeným obecním úřade * . s:,-by
tdale jen ,,obec 1-,=.: . ::

Clánek lt.
Předmět smlouvy

Orgány města , š=,,:. :,].- -,* sto orgánŮ c.:. Kunějovice vykcnávat
přenesenou :-s3:-:s: s.:'=-:- :.;štními právnír :'edpisy orgánlr oDce
vesprávni"- 30lCC- :::= ,--::,:a vrozsahu v,r*ezeném touto Sa,3tvou.
Na záklaoe :3:c smloi,u_, 3*]:- :-*:=-, rěsta Všerub, .ecně a místně cř s -šnými
správnim o,gány v řízenÍ ,l,€ s3,z,- * ::,odu obce Kl^= cvice.

C iánek lll.
Smluvní rozsah vykonu přenesené pusobnosti

Orgány města Všeruby budou vsou a3u s ustanovením § 105 zákona ó.2501201e
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu
obce Kunějovice veškerou přenesenou púsobnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům obce Kunějovice účinnými právními předpisy.



článek lV.
úhrada nákladů

Za výkon c'ec-ětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kunějovice ze svého
rozpočiu -ěsi- Všeruby na jeho účet č, 5029371i0100 vedený u Komerční banky,
á s při3.3,e{ ,.,e výši 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) za jeden
vyřiz=^, :'.siioek. Příspěvek se uhradí zakaždé pololetí dle vyřízených přestupků
na zal::e 'aktury se splatností 10 dnů ode dne doručení.

Článek V.
Doba trvání smlouvyl

Tato sn&uva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlowa je uzavřena dnem, kdy
roáodíruilí rr*rrcno úřadu Plzeňského kraje o uděbní souhlasu s jejím uzavřením
nabub pífrrna rrmi- Tato smlouva ruší a nahrazuie ve§noprávní smlouvu na výkon
pnenesené pŮsůndi na úseku přestupků uzavfunou smluvními stranami dne
30.92Oí/t-

Článek Vl.
Společná ustanovení

Smluvn] s:.a-", f ,:'=.- .e'=jnoprávní smlouvL .3i::/ a:.ě po jejím uzavření
na úřed.'.^ :3s..:- 3,,:- :becních úřadů po 3.:- -=.-éně'15 dnů a zašlou
1i K,a s/=- - -'=:_ tr -.'s.ého kraje ke zve'3.,., ,e Věstníku právních
pře:: s* = ---:.a-'.,?a
D3 :::- : ::--: :,: s- :,,v vyvěsí smluvn' s:,--.. na Úředních deskác-
s, ,.]- 3:--- :- -'= - - -:- --.: c uzavření této s- : - ,, a jejím předmětu

-a:] s- 3-,3 := ."-:,:. - : ,= třech stejnopise :- :'lÓemŽ jeden ste.,:c s
..irž:, mesi3 . š=-*:, .:=- 3cec Kunějovice a _eden stejnopis ,:e:"ě
:'slušných přr :- -,_:= , -; s.,, úřad Plzeňs.:-: <raje spolu se ža:cstí
: -Cělení souhlas- s -:3,':- * 

"eřejnoprávní sr .-,i,
\,r3]' ,lou přílohu téic s- - - " " :":ří usnesení Zas:-oitelstva měs:a ,/šeruby
a -s-esení Zastupiteis:. a :: := Kunějovice a pravomocné ,:zrcdnutí
{-a.s<ého úřadu Plzeňske-. -,. 

= 
c udělení so"- es.l k uzavřel.' s- :-,ry.

-alo smlouva může být me-=-: :cuze písen"-,-r dodatky <:er-e codléhají
schválení smluvních stran a sc-- ;sJ Krajskéhc 

"adu 
Plzeňs<e^c Kraje.

Město Všeruby i obec Kunějo. :e ;sou oprá,-eni vypověoe; tuto smlouvu
kdykoliv bez udání důvodu. Vy,c:.ední lhůta č r,i 3 měsíce a počíná běže:
prvním dnem kalendářního měsice následujicího po měsíci, v němž by,a
výpověd'doručena druhé straně. Výpověd musí být oběma stranamt
oznámena Krajskému úřadu Plzeňského kraje,
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Smlouvu je možné ukončit 1éž vzájemnou dohodou smluvních stran, která
vyžadule souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje.
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