VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Kopřivnice č.130 ze dne 18.12.2018 a usnesení
Zastupitelstva obce Mošnov č. 2/27 ze dne 14.12.2018 , uzavírají níže uvedené smluvní strany
na základě § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“):
Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Kopřivnice
zastoupené:
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
se sídlem:
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ:
00298077
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
č. účtu:
1767241349/0800
obec s rozšířenou působností
(dále jen „město“)
a
2. Obec Mošnov
zastoupená:
Radomilem Bodzsarem, starostou
se sídlem:
Mošnov 96, 742 51 Mošnov
IČ:
00600792
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Nový Jičín
č. účtu:
1766514309/0800
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice
(dále jen „obec“)
Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Na základě této smlouvy budou orgány města vykonávat namísto orgánů obce v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), v rozsahu
vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, případně jiných
právních předpisů.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení
pro správní obvod obce.
3. Výkon působnosti dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje zejména:
a) vedení přestupkové agendy za obec a veškeré dokumentace přestupků, včetně
zápisu do Informačního systému evidence přestupků,
b) vypracovávání zpráv a sdělení orgánům činným v trestním řízení, případně jiným
orgánům v souladu s právními předpisy,
c) vymáhání pravomocně uložených pokut a nákladů řízení za spáchání přestupků
projednaných podle této smlouvy.
4. Výnosy z pokut a náhrady nákladů řízení uložené orgány města a správní poplatky vybírané
orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu určeném čl. II odst. 1 této smlouvy poskytne obec ze
svého rozpočtu městu na jeho účet uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy příspěvek ve výši
2 000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za jeden vyřízený přestupek.
2. Smluvní strany se dohodly, že za vyřízený přestupek bude považován každý přestupek,
jehož projednání bude ukončeno:
a) rozhodnutím o uložení správního trestu,
b) projednáním přestupku bez uložení správního trestu,
c) odložením věci,
d) zastavením řízení,
e) uložením správního trestu v příkazním řízení,
f) předáním věci,
g) postoupením věci,
h) převzetím nebo postoupením věci.
3. Příspěvek podle odst. 1 tohoto článku se zavazuje obec uhradit zpětně na základě faktury
vystavené městem za dané fakturační období, kterým se rozumí kalendářní pololetí běžného
roku. Faktura je splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení obci.
Čl. IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k jejímu
uzavření nabude právní moci. Tato smlouva nabývá účinnosti uplynutím lhůty uvedené v čl.
V. odst. 1 této smlouvy nebo dnem 01.01.2019 a to v závislosti na tom, která z těchto
skutečností nastane později.
2. Tuto smlouvu je možno vypovědět písemně i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je
tříměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. V.
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město,
jeden stejnopis obec a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
4. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Kopřivnice č. 130 ze dne 18.12.2018 a
usnesením Zastupitelstva obce Mošnov č. 2/27 ze dne 14.12.2018. Tato usnesení tvoří
přílohu č. 1 smlouvy.

V Kopřivnici dne 23.01.2019

V Mošnově dne 14.01.2019

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města Kopřivnice

Radomil Bodzsar
starosta obce Mošnov

