VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o přenosu působnosti k projednávání přestupků
(dále jen „veřejnoprávní smlouva“)
uzavřená v souladu s ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), ust. § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“) a podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
(dále jen „město Uherské Hradiště“)
a
2. Městys Buchlovice
se sídlem náměstí Svobody 800, PSČ 687 08
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupený starostkou Mgr. Pavlou Večeřovou
IČO: 00290866
číslo účtu: 1543040329/0800
(dále jen „městys Buchlovice“)
Čl. II
Předmět smlouvy
1. Touto veřejnoprávní smlouvou městys Buchlovice přenáší s účinností ode dne 1. 4. 2021
na město Uherské Hradiště v souladu s ust. § 105 zákona o odpovědnosti za přestupky
veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků ve správním obvodu městyse
Buchlovice svěřenou orgánům této obce a město Uherské Hradiště tuto přenesenou
působnost přijímá. Na základě této veřejnoprávní smlouvy tak budou orgány města
Uherské Hradiště věcně a místně příslušným správním orgánem k projednávání přestupků
uvedených v ust. § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a dále k projednávání
přestupků podle zvláštních právních předpisů ve správním obvodu městyse Buchlovice
namísto orgánů městyse Buchlovice.
2. Správní poplatky, výnosy z pokut a nákladů řízení uložené orgány města Uherské
Hradiště při plnění povinností, které na sebe město Uherské Hradiště touto veřejnoprávní
smlouvou přijímá, jsou v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjmem
rozpočtu města Uherské Hradiště.
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Čl. III
Úhrada nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy
1. Na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu této veřejnoprávní smlouvy bude
městys Buchlovice hradit ze svého rozpočtu městu Uherské Hradiště částku
v dohodnuté výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý jeden případ
bez ohledu na způsob jeho vyřízení.
2. Město Uherské Hradiště bude náklady spojené s výkonem předmětu této veřejnoprávní
smlouvy účtovat městysi Buchlovice vždy po skončení čtvrtletí, a to fakturou, která
bude splatná nejpozději do 15 dnů ode dne jejího doručení druhé straně. Faktura bude
mít veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy, změna a ukončení smlouvy
1. Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabude právní
moci.
3. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15 dnů a budou mít po dobu její
platnosti zveřejněnou informaci o jejím uzavření.
4. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran podle
ust. § 166 správního řádu, a to formou číslovaných dodatků. K uzavření dohody o změně
je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.
5. Každá smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení této veřejnoprávní smlouvy.
Pokud se zrušením vysloví souhlas druhá 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 úřadu Zlínského kraje.
6. Každá smluvní strana může tuto veřejnoprávní smlouvu písemně vypovědět i bez udání
důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná plynout prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Město Uherské Hradiště je v případě
ukončení smluvního vztahu povinno neprodleně informovat Krajský úřad Zlínského kraje.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Město Uherské Hradiště povede po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činnosti podle čl. II této veřejnoprávní smlouvy.
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2. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom
stejnopisu obdrží město Uherské Hradiště a městys Buchlovice a jeden stejnopis bude
zaslán Krajskému úřadu Zlínského kraje spolu se žádostí o vyslovení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
3. Přílohami této veřejnoprávní smlouvy jsou usnesení Rady města Uherské Hradiště a
usnesení Rady městyse Buchlovice o souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
4. Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením:
Rady města Uherské Hradiště č. 798/55/RM/2020/Veřejný ze dne 14. 12. 2020.
Rady městyse Buchlovice č. 4/41/2020 RM ze dne 3. 9. 2020.
Čl. VI
Zrušovací ustanovení
1. Touto veřejnoprávní smlouvou se ruší ke dni 31. 3. 2021 veřejnoprávní smlouva o výkonu
přenesené působnosti uzavřená dne 29. 3. 2012 mezi městem Uherské Hradiště a
městysem Buchlovice ev. č. 2012/0068/OSA včetně dohod o její změně, resp. všech jejích
dodatků.

V Uherském Hradišti dne ………………

V Buchlovicích dne……………………..

------------------------------------------------Ing. Stanislav BLAHA
starosta města Uherské Hradiště

------------------------------------------------Mgr. Pavla VEČEŘOVÁ
starostka městyse Buchlovice

3/3

