
Cj.: MLE/M60AD3Eaj
Veřejnoprávní smlouva

uzavŤená podle ust. $ 63 zákona č,.12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle ust

$ 159 a násled' zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů

CI.I
Smluvní strany

Město Letovice
navenek zastoupené starostou města, Mgr. Petrem Novotným
Masarykovo náměstÍ2l0l 19,679 ól Letovice, kraj Jihomoravský
ICO: 00 280 518
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
(dále jen město Letovice)

a

obec Křetín
navenek zastoupená starostou obce, Ing. Bořkem Procházkou
Křetín l00,679 62, kraj Jihomoravský
ICO: 00 280 402
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice
(dále jen obec Kr'etín)

na základě usnesení Zastupitelstva obce Křetín ze dne 72.2an a Rady města Letovice ze dne
20.12.2022 uzaviraji výše uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Člu
Smluvní rozsah výkonu v přenesené působnosti

1) Podle ust. $ 63 zákona ě. 12812000 Sb', o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust' $
159 a násled' zákana č' 500/2004 Sb., správní řád, ve znéni pozdějších předpisů (dále jen

,,správní Íád"), budou orgány města Letovice vykonávat namísto orgánů obce Křetín v jejím
správním obvodu v souladu s ust. $ l05 zákona č,.25012016 Sb, o odpovědnosti za přestupky
aŤ1zení o nich, v platném znéní'(,,ZoP")' veškerou příslušnost k projednávání přestupků, a to
přestupků podle ust. $ 60 odst. 2 ZoP a přestupků podle zvláštních právních předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Letovice místně příslušnými správními organy
'v Ytzení o přestupcích podle odst' 1 toliu'í-tr článku této smlouvy pro správní obvod obce
Křetín.

3) Správní poplatky, qýnosy pokut, příp. jiné náklady uložené orgány města Letovice při qýkonu
přenesené působnosti podle této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Letovice'



Čt. nI
Úhrada nát<ladů

1) Zakaždý i započatý kalendářní rok výkonu předmětu této smlouly poskytne obec Křetín ze
svého rozpočtu městu Letovice na jeho účet č. 82063i/0100 roční neinvestiční příspěvek ve
Výši 200ď (slovy: dvatisíce korun českých), a to do 31. května daného kalendářního roku a
dále příspěvek ve qfši 2000,- Kč zakaŽdé došlé oznámení (případ) o přestupku.

) Úfuada příspěvku za projednané přestupky bude ltrazenajedenkrát ročně na základě faktury

se splatností 15 dnů ode dnejejího doruěení.

CI. Iv
Doba trvání smlourry

1) Tato smlouva se uzavirána dobu určitou od data jejího uzavření do 31J22026.Tato smlouva
je uzavřena dnem, kdy roáodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o udělení souhlasu

s uzavřením této smloulry, nabude právní moci'

2) Smlouvu lze r,ypovědět písemnou formou' ato ibez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3
měsíce azačiná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci vněmž byla vypověď
cloručena druhé smluvní straně.

čt. v
Společná ustanovení

1) obec KŤetín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy vpřípadě, že takjiŽ vminulosti
neučinila (nutná konzultace s odborným pracovníkem MěÚ Letovice), kopie spisové agendy

související s ýkonem činnosti podle čl' il. této smlouvy. Město Letovice vede po dobu platnosti

této smlouvy veškerou spiscvou službu související s výkonem činnosti podle ěl. il této smlouvy.

2) Smluvní strany zveÍejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních

deskách sqých obecních úřadů, a to na dobu nejméně 15 dní.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvrrí strany na úředních deskách sqých obecních

úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město

Letovice, jeden stejnopis obec Křetín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlou'r,y s přílohou obdrŽí

Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se Žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní

smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesgní Rady města Letovice a usnesení Zastupitelstva obce

KŤetín o souhlasu suzavřeníň]'tét'oi'smlou\ry a pťavomocné rozhodnutí Krajského úřadu

Jihomoravského kraje o uděiení souhlasu k uzavření smlouvy.



6) Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními
stranami. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu orgánu veřejné správy, kteý je příslušný
k udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smloulry.

Doložka dle ustanovení $ 41 zákona ě.12812000 Sb.. o obcích (obecní ďízerrí). ve zněqi
pozděiších předpisů.

Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Letovice č. 2022-RM-4-80
ze dne 20.12.2022 a usnesením Zastupitelstva obce Křetín ě. 51112023 ze dne 7 .2.2023:

|,í.!'. ''{|i-?.
,tr I lo!sV Letovicích dne

Mgr. Petr Novotný
starosta města Letovice

Ve Křetíně dne

Ing. Bořek Procházka
starosta obce Křetín



Výpis
z 4. schůze Rady města Letovice konané dne 20. prosince 2022

2022-RM-4-80
Rada města Letovice schvaluje veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle ust. $ 63 odst. 1

zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. s 160 odst. 5 zákona
č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ, o přenosu veškeré příslušnosti
k projednání přestupků s obcemi: Horní Poříčí, Horní SmrŽov, Křetín, Nýrov, Deštná,
Skrchov, Stvolová, Míchov, Prostřední Poříčí, Sulíkov, s platností do31.12.2026.

V Letovicích dne 06.02.2023

Za správnost: Lenka Dvořáková

= ttrr.i.ir...,,..,



Vílois z usnesení z iednání obce Křetín dne 7.2.2023

Návrh usnesení č' 5/]/2023
Zastupitelsno schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ust. s 63 zákona č. ]28/2000
Sb', o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle ust. s ]59 a nósled' zákona č' 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů s Městem Letovice na projednávání přestupků,
uzavřenou do 3]'12'2026 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy'
Hlasovóní,' Pro,' 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/]/2023 bylo schváleno'

V Křetíně dne 8.2.2023

Ing. Bořek Procházka, starosta


