
1. Mř:eto \Retu§; za§toup€aé §talo§tou Jáťo§lavem §che}batern

lČo og 2s8 512,330 16 Yšeruby č.p. 2

e.

2. Obcc Krměin ite, za§togp§fiá sbtostou Miloslave.m Novákcn

tČO Srl 086, se sfilem 330 35l,fiťalry,I(oněiovice ě p, ?8

Podlc usbgovcní § 63, od*e 1,zálr- eft$/?:ffi} §b. o o$cir]h, ve znfoí poár§Ěích předpisrl a § 53, zák,
č.200/9a §b. o přes§rycíct, ve zařnípozdĚi§ích předpis& trrto:

rreŘn;NořRÁYNÍ §MLoIryU

O výhorru plerreené ptlsobnooti

I.

Předměttnlouvy

V souladu s ustanovenÍb § 63 odst. 1, zákoae č. 128/?*t0 §b., o obdcb ve zněd pozd$ších
PreaPinl br*" oryán] iěY _]l§etuby narnígto oryáorl obce Kua$ovice vy&odvat. p}"rrooroo
PŮrtrbaost wěienou zv!áštními 

1a!o,rry oryÉfiim obce ře spávní,m obnúu ote iÚ;iooi.e y tozsahu
vYraezetém to:rtc srnlouvóu Na základé této smloury brrdou oqsá§y a&t* Ýšolrby *í"t"ě
přístu§nými sprivními crgíny v řízgdye správrrím obxrodu obce rir:a§cnta'

fi.

§mluvní tozsah výkourr přeaeeené pwgbng§ti

Org'áoY měsa VŠetubY budtru vyk9návet ve sprrivnim obvodu obce K*ačjovicc přeae§elrou
Prlsobnost - PiesnPkovou €$rdrt - svěitnou otgán*a každé obce v tozsabu §tíJnovffáírj iaunem o
přestupcích é,2W/1.99a Sb-, vc zn&dpozděĚ.h ňi.dpirů.

ilI.

ÚU.aa náHedů

Za v'ý*on Přednčtu smlorrvy v utčenénr roasahu pos§tne obec Kunčjovice ze wího rozpočtrr
městu V§cruby ne jeií uČct Č, 5a29-371/0100 u KB, a-s. paušální příspěvck vc vf§i 10ffi,_Kč (.t*y,
jedcntistckorurčes§,clr} 3 ieden prciedna*ý přesnrpeŘ Fří,spevek obec Kuaějovice poolryne
aejpozd§i da 15 ti daó ode dnq tdy i4 m&to Všeruby písernně,fla;u;..



lmhnní §tsarry se dohodly, že za ptoiedaaný přest*rye& bude snhpními atraaarai,považorán
llaždý ukoněený:
a) odloi"nír věci z důvodu uwdecých v § ó6 plestupkovébo zdk§na
b) toabodnutfu o u}ožcaí saa}ce dle § tl odst, 1) piesn:pkove&o zá&orra

d rozhodnutírn o zncavení Yaert z důvodů rrvaáeoých v usbnovtilÉ § ?ó přcstrrpLoveho
zákona

d) prciedaáaím přesnrpb bez uložeaí sag}ce dle usfaoovení § 11 odsr 3) př,estrryLorveho zfl!rctll
v}

e) v příklznlm řízcní dle usta&ovglí § 87 picstupkodbo zákorra
f) v blokonrém iíž§ňí dle rrst&Bovení § 84 

" 
následoě $estupkoveho zá&oo*

g} neproiedaání náy&wého přcstrrpku (§ 68 piesnrplového zátona) z dÉyodu $cpodáaí nánhu §e
proiedníd ee sbaay aavůovetele

ív.

§po!§čná a žlvěícfuá ustanorrtní

1. Tato ffinlorr"ia se uř{!dlá n.l dobu u&tou do 3t. 12. ?§116;

2. §rnlnvlí stnnf zv&<j§ vcňeiaopráwí smlournr bee eblyti#ného o&Iedu po iciím uzaritoí ne
úř€daí€b destácb srýeh obecaí& úřndů aeimÉaě po dobrr 15 d§ů a zešlou ii l&ei§kéffi úř*du b
zvďein&í vc Včstniku ptivníc& piedpůsů Plzeňskeho }caia

3. Po dobu platnmti této smlouly y,}"!.&í smlrnrní §treny ue rÉřední,rh óe§hÉcb s:rrýcb obecních liádů
irrfotaaci o uzaviení tém *nlouvy e iďm přidměnl.

4. Ťato $nlouva se vyhotornrie ve dec}i seinapi§ecll z aichž iedeo oboustanně potvneaý steioopis
obdrŽÍ obec K,uoě}ovice, ieden elboustrenně potwzcný steiaopis oMrží mčsto Všeruby a ieden
st€rnopb vcřejnoprármí srnloury s piilohou obdrží Iftei§kí frřad Plzeňskúo ktaie qpolu se žádoad o
sortbh§ s uzavř,cním veřeinoptávní smlouvy.

5. ?§ohrr k téo srrrlor:*ě tvoff rxnescní &strrpitelsta obce Kiur§oricc a rrs§es*.í Zastupitelstva mč*ta
VŠeťuby a §rtavonocné rozbodautí l{miské&o ú&edu Plzeňskeho haie o ud§É§í .*rhl"* kuzavlení.
smlotrvy.
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