
Veřejnoprávní smlouva č. 2120|7
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

NíŽe uvedené smlurmí strany uzavírají d|e
$ l05 zákonač.25012016 Sb. o odpovědnosti zapřestupky aÍízení o nich
(dá|e ,,zákon o odpovědnosti za přestupky..),
$ 63 odst. I zékonaě. 12812000 Sb', o obcích ve znění pozdějších předpisů
(dá|e ,,zékon o obcích..)
a dle $ |59 anásl. zákonač:.50012004 Sb., správní řád ve zněnt pozdějších předpisů
(dále ,,správni Ťád*)

tuto veřejnoprávní smlouvu:

CI . I
Smluvní stranv

1. Město lvančice
IČo 00281859
zastoupené starostou města p. Milanem Bučkem
sídlo: Palackého nríměstí 19616' 664 9| Ivančice
Jihomoravský kraj
jako obec s rozšířenou působností
(dále ,, město lvančice..)

2. Obec Ketkovice
|Č000375322 :
zastoupená starostou obce p. Josefem obršlíkem
sídlo: Ketkovice ě. 87,664 9I Ivančice
Jihomoravský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice
(dále ,, obec Ketkoviceoo)

člu
Předmět smlouvy

( 1 ) Touto smlouvou Obec Ketkovice přenáší na město Ivančice v souladu
s $ 105 zákonaě.250/2016 Sb., o odpovědnosti zapřestupky ařízení o nichveškerou
příslušnost k projednávání přestupků ve správním obvodu obce Ketkovice a město
Ivančice tuto příslušnost přijímá; jde o přestupky uvedené v $ 60 odst. 2 zríkona o
odpovědnosti za přestupky a dále o přestupky podle zvláštních právních předpisů,
na základě této smlouvy tak budou orgány města lvančice věcně a místně přístušné
k projednávaní přestupků ve správním obvodu obce Ketkovice namísto orgánů obce
Ketkovice.
( 2 ) Správní poplatky, výnos z pokut, příp. jiné naklady řízení uložené orgrány města
Ivančice při plnění povinností, které na sebe město Ivančice touto veřejnoprávní smlouvou
přijímá, jsou příjmem rozpočtu města Ivančice.



Čl rrr
Úhrada nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy

( 1 ) Na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy bude obec Ketkovice hradit
ze svého rozpoětu měsfu Ivančice na jeho účet u Komerční banky, a.s., pobočka lvančice,
č.ú. 9005-1259|1l0I00, paušální ěástku v dohodnuté'.i.ýši 2.000o- Kč za jedenkaždý podaný
případ bez ohledu na to, jak bude ten který případ vyřízen,

( 2 ) Podkladem k úhradě bude faktura města Ivančice splatná nejpozději do 7 dnů od jejího
doruěení druhé smluvní straně.

čt. rv
Doba trvání smlouvy, změna a ukončení smluvního vztahu

( 1 ) Tato smlouva se uzavirá na dobu neurčitou.

( 2 ) Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.

( 3 ) Smluvní strany meřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně poté, co nabude platnosti
a účinnosti, na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a
budou mít po dobu platnosti této smlouvy zveřejněnou informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.

( 4 ) Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy |ze jen písemnou dohodou smluvních stran dle
$166 správního řádu.
K uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Krajského uřadu
Jihomoravského kraje.

( 5 ) KaŽdá smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy
dle $ 167 správního řádu.
Pokud se zrušením vysloví souhlas druhá smluvní 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 uřadu Jihomoravského kraje.

( 6 ) KaŽdá smluvní strana může smlouvu písemně vypovědět zjakéhokoli důvodu ibez
udání důvodu. V;ýpovědní lhůta je 3měsíční a plyne od prvého dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Město Ivančice je v případě ukoněení smluvního vztahu povinno neprodleně iďormovat
Krajský uřad Jihomoravského kraje.

ct. v
Společná ustanovení

( 1 ) obec Ketkovice předá městu Ivaněice do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tato smlouva
nabude účinnosti, veškerou spisovou agendu související s qýkonem činností podle č1. II této
smlouvy.



Město Ivaněice povede po dobu planosti této smlouvy veškerou spisovou sluŽbu související
s qfkonem činnosti dle čl. II této smlouvy.

( 2 ) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Ivančice, jeden stejnopis obďrží obec Ketkovice a jeden stejnopis s pfflohou obdrží Krajshý
uřad Jihomoravského kraje spolu s Žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

-

( 3 ) Přílohami této smlouvy jsou usnesení rady města Ivančice a usnesení zastupitelstva obce
Ketkovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského uřadu
Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouw.

V Ivančicích dne 28.7.2017 V Ketkovicích dne ..4..?...s.:......2017

OBf,C KETKOVICE
i::t 1 i]1 lvančice

: 540 450 :Jf.)C, !:ax; 546 450 305Ir+i

l:* t" 'a,
starosta obce Ketkovice

Radou města Ivančice schváleno pod č. 3lRI7 dne 26,7.20|7

Zastupitelsfuem obce Ketkovice schváleno pod č. ....ý d^" ..ď7,4..,.....,o,,


