
Na zátrladě usnesení Zastupitei+wa měste Všeruby,"zq aa. .4?,,.?-l&./( č, -, é.1.,..*/ ...&-y'.?, .. ,
usnesení ?astupitelstva otce t<uněiorrice ze d^. .,?,l€J,ď&e uvedeaého Ú,;ěď*;tÁ;;"d""ty

1 . *[ěsto Yěeruby, za§tó§I,§r}é statostou Ja*oslavem §chei§alem

lČo oo 258 512,330 16 všetuby č. p. 2 
a

2. Obcc Krr*ěioťee, za§toupÉná §tafo§torr lvííloslavec Novákem

iČO SZl 086, se sídlem 330 35 Líšťaoy, K-tnějovice č. p. 28

Podle ustarroveí* § 63, odsr 1, zíh- Č.12812000 §b. o obcírjh, ve zočoí pozdějších předpisů a § 53, záh
č.2O0/9a Sb. o přesnrpcích, ve znění pozdčjších předpisů tuto:

vn*n;xornÁvNí§MlCIuvu

t) výlsonu přenecuré půeobnosti

I.

Přsdbét s,ntouvy

V souladrr s $§ťapovením § 63 odst, t, aákona č, 12S12000 §b,., o obde}u ve zaění pozdějšíib
Pid|r"r budou oqgány tě-.* 

-Všeruby 
.nryiist9 ory,íoů obce Krrněiovice vykonávat př.o*.too

Působnrrst wěienou zglášfr}írni zákony oqÉnrlrn obce vc §pťávr}fu obvodu obce kua§ovice v rozsahu
vPaezeoéur toutc sm}ouvóu. Na zálrladě teto stnlouvy budou otgány měst* ÝU"ty místně-příelu§nýlai sptá,vníť,ni org,i§y.r Úzeiťve správníim obvodu obce }§mějmiia-

&
&lrluvaí tozsab výlaonu 1ňenesené působnosti

axgáííY méste VŠe*rby budou vylronávat va správníoa obvodu obce Kunějovice přeneseítorr
PŮsobnost * piesn4lkovou agendu - svěřenou oryánrlm kaŽd§ 6b6g v tozsahu stanovenfui iákooegn O
přestrrpcich č.2a0/1990 Sb., vc znční pozděj§ch předpisů.

ilI"

Úhraa* náH*dů

Za výkon přednač* srnlorrvy v utčeném tozsahrr posky*re obec Kunčjovice ze wáho rozpočtu
mČstu VŠeruby ua i§í uČet Č, 5a29-371/0100 u KB, a.s. paušálni příspěvek ve výši 1000,-Kč (slovy:
jeder,*isíckorunčelry.l) 

_za _ 
i'e{1 ryoiÉdnaní. přestupei. Příspěvek obec K,rn;1o"i." porkyoi.

nejpozděii do 15 ti dnů ode dne, tdy i"i rn&to Všetuby písearně v}ničnrje.



§mlmroí §ÉÉny se dobodiy, že za ptojednaný přesnrpek bude smluvními stranarni, považorán
kůdy ukorrčcqý:
a) oěožením věci z důrodu trveóenr:ých v § 66 ptestupkgvého zákona
b) tozbodnutím o ulože.rú sankce dle § :1t ,odst. X) přestupkového zi&;otlz

") rozhodnutím o zastavení řizexrí z důvodů uvedených v ustanorrení § 7ó přesnrpkovébo
záhoaa

d) proi,cdnáníim přeetupkubez uložení sankce dle u§taťrov€§í § t1 odsr 3) přestuplcoveho zákgne
.)

e) v příkazrúm a2. eni dle ustanovení § 87 přestupkového zí&one
f) v blokovém řízerd dte us'qtrovení § 34, následně přestupkového zákoaa
g) neproicdoání nívthoveho pře_snrpku (§ ó8 přesnrpkovébo zákona) z &vodu nepodání náwhu f,l
poiednáaí ze strásy nevůovetele 

ry.

§polečná a závěrečtrá u§tánow§Í

1. Tato enlorrva se uzevírá na dobu utčitou do 31. 72.2076.

2. §mluvní sttany zvďciní veřelnopávní snlouvu bez zbytečného odkledu po iejím wavření na
uředních desMch wých obecní& úřadů aeiméně po dobu 15 dnů a za§ou |i lfuajskému úřadu ke
zvďeinění ve Věstnílnr pdvních předpisů Plzeňskehó knic.

3. Po dobu pl*tnosti této smlouvy qměí smluvní §ttany na účedních deskách srrých obecních úřadů
bťormaci o uzarřcní této smlouly a iejím piedmětrr,

4. Tato smlourra se vyhotovule ve třech steinopisech, z oichž iedea oboustrrrrně potvrzený steinopis
obdrží obec Kunějovice, ieden oboustfxnně potlxžený steinopis obdrží město Všeruby a ieden
steinogis vďeinopláVní smlou,ry s plfiobou ob&ží l(r*i*§ úřad P}zeň*ého ktrie spolu se žádosd o
soub]as s uzavřením wřijnoptávní smlouvy,

5, P§ohu k této srrlouvě tvoří usnesení Zastupitelsva obce lftuěiori.ice a usneserd Zastupitelstva mčsta
Všeruby e pťavob,ocné rozhodnutí Ktaiskeho úřadu Plzeňského luaie o udáení souhlasu k uzavření
smlouvy.
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