
vBŘEJNoPnÁrnvÍ sMLoTňrA
uzavřená rneziměstysem NEPonnyŠr, a městem PODBOŘANY

Čl. I
Smluvní strany

l) Městys Nepomyšl
zastoupená starostou Josefem Lněníčkem
s9 síďem Nepomyšl 8z, 4gg 7r Nepomyšl, Ústeclcý kraj
ICO : z6S 284
č,.i. 48z948rloroo
příslušná do sprármího obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany

a

z) Město Podbořany
zastoupené starostou Mgr. Radkem Reinďem, zastoupeným místostarostou
Ing. Karlem Honzlem
Mírová 6t5, 44tor Podbořany, Ústeclcý kraj
ICO: oo265365
č.ú. 19-oooo6z548r/oroo
obec s rozšířenou působností

na záHadě ustanovení $ 63 odst. r zákona č,. tz9/zooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na záHadě usnesení Zastupitelstva městyse Nepomyšl č. II./8 ze dne 3o.
ledna zoag a Zastupitelstva města Podbořany číslo III. f tz ze dne 18. února 2oog
uzavíraj í tuto veřej noprávní smlo.rrvu :

Čl. il
Smluvní rozsah ýkonu přenesené působnosti

Podle $ 63 odst. r zákona č,. tz8/zooo Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
bude město Podbořany vykonávat namísto měsýse Nepomyšl v jejím správním obvodu
přenesenou působnost na úseku přesfupků v rozsahu, v jakém je k jejich projednávání
příslušný městys Nepomyšl ďe ust. $ s3 odst. r a ust. s 55 zákonaó. zoo/t99o Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Na záHadě této smlouvy budou Městslcý úřad Podbořany a Komise k projednávání
přestupků města Podbořany místně příslušnými správními orgányv řízení pro správní
obvod měsýse Nepomyšl ve věci projednávání přestupků.

Čl. nI
Úhrada nákladů

Zaýkon předmětu smlouyyv urěeném rozsahu posl9tne městys Nepomyšl ze
svého rozpočtu městu Podbořany na jeho účet č. r9-oooo6z548t/otoo finanční
příspěvek ve ýši 5oo,- Kč' zakaždý vyř{zený spis. Finanční příspěvek je splatný jednou
ětvrtletně bezhotovostním převodem na ýše uvedený účet města Podbořany nejpozději
do 15 dnů poté, co měsýs Nepomyšl obdrží od města Podbořany sdělení o počtu
oznámení o přestupku za předcházejieikalendářní čtwtletí.

Pokuty uložené ve sprármím řízení o přestupcích jsou příjmem města Podbořany.
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čl. fv
Doba tryání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urěitou do 3t. 12. 2o1o a je uzavřena dnem,.kdy

rozhodnutí Ifuajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy

nabude právní moci.

1.

2.

Čl. v
Spoleěná ustanovení

Smluwí strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlogvu bezodHadně Pljgjím uzavření

na úředních dóskáchi"i'"t. úřadů nejméně po doblr 15 dnů a zašlou ji krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti této smlouvyvyvěsí smlurmí strany na úředních deskách sých
obecnícďúřadů informaci o uiavření této smlouvy a jejím předmětu.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičeryž jeden 
't"l"oť* 

obdrží
*u'ú- Nepomyšl, j"d"o siejnopis mcstoróauořany a jeden-stejn9,P': vďejnoplávní
ililí'"y 

".prnono,i 
obdrží xraj3ký úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas

s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

Přflohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva T9'tyse Nepornyšl č. II./B z9 dne

3o.ledna 2aog u.,š,,"'"''í zastupitelstva města PodboŤany č. III. f tz ze dne r8.

ú,,o." 2oo9 o souhlasu s uzavřeriím této veřejnoprávní smlorrvy a pravomocné

;;;h"d""tí l&ajského úřadu ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

VPodbořanechdne z6. února 2oo9

/./ '"o i.', 1 '

-,á,*..Iýi'{..
Joseflněníček. '

starosta městyse Nepomyšll. 
{.i |-.,! 

..'l í

ulttť,ťru o ', Ú,("0,t, Lnďq
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