vBŘEJNoPnÁrnvÍ sMLoUvA

uzavřená rneziměstvsem NEPonnyŠr,a městem PoDnoŘawy
čt. I

r) Městys Nepomyšl

Smluvní strany

zastoupená starostou Josefem Lněníčkem
se sídlěm Nepomyšl 8z, 43g 7r Nepomyšl, Ústeclcý kraj
ICO : 265 284

č'.i. 48z948rloroo
příslušná do sprármího obvodu obce

s

rozšířenou působnostíPodbořany

a

z) Město Podbořany

zastoupené starostou Mgr. Radkem Reindlem, zastoupeným místostarostou
Ing. Karlem Honzlem
I{írová 6t5, 44t or Podbořany, Ústeclcý kraj

ICO: oo265365

č.ú.r9-oooo6z548r/oroo
obec s rozšířenou působností
na základě ustanovení $ 6s odst. r zákona č. tz8/zooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě usnesení Zastupitelstva městyse Nepomyšl ě.II./tz ze dn.e z6.
listopadu 2o1o a Rady města Podbořany éis|o 45z/2o1o ze dne z4. listopadu zoro
uzavtají tuto veřejnoprávní smlouvu:

Poďe

Čt. rr
Smluvní rozsah ýkonu přenesené působnosti
odst. r zákona č. tz9lzooo sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

$ 63
bude město Podbořany vykonávat namísto městyse Nepomyšl v jejím správním obvodu
přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu, v jakém je k jejich projednávání
příslušný městys Nepomyšl dle ust. $ sg odst. t a ust. S 55 zákonač,. zoo/t99o Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlour,ybudou Městslcýúřad Podbořany a Komise k projednáváni
přestupků města Podbořany místně příslušnými správními orgányv řízení pro správní
obvod měsýse Nepomyšl ve věci projednávání přestupků.

Zaýkonpředmětu smlouvy

Čl.rrr
Úhrada nákladů

v určenémrozsahu poskytne městys Nepomyšl ze
svého rozpočtu městu Podbořany na jeho účetč. r9-oooo6z548t/otoo finanční
příspěvekve ýši 5oo,- Kč za každý vyŤizený spis. Finančnípříspěvek je splatný jednou
čtvrtletně bezhotovostním převodem na ýše uvedený účetměsta Podbořany nejpozději
do r5 dnů poté, co měsýs Nepomyšl obdržíod města Podbořany sdělení o počtu
oznámení o přestupku za předcházejici kalendářní čtrrrtletí.
Pokuty uloženéve správním řízení o přestupcích jsou příjmem města Podbořany.
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Čt.w

Doba trvání smlour'5r

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2<111 do 3r. l^z. zot4 a je
uzavřena d'nem, kdy rozhodnutí IGajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.

v

Spoleěná ustanovení

1.

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodHadně po jejím uzavření
na úředních deskách sých úřadůnejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému
úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouv)lvyvěsí smluvní strany na úředních deskách s,,ych
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemžjeden stejnopis obdrží
měsýs Nepomyšl, jeden stejnopis město Podbořany a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdržílfuajslcý úřad Usteckého kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

4. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zasfupitelstva městyse Nepomyšl č,.II.ltz ze
dne z6. listopadu 2o1o a usnesení Rady města Podbořany č. 4sz/zoto ze dne z4.
listopadu 2o1o o souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Itajského úřadu ústeckéhokraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

íEiD

V Podbořanech dne 3o. listopadu zoro

J^WQ"řnD
místostarosta města Podbořanv
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