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RozHoDNUTl

Krajský úřad Ústeckého kraje vydává dle ustanovení § 63 odstavce 1 a § 66c odst. 1 zákona
ó. 128|2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 67
odstavce í písm, g) zákona ó. 12912000 Sb,, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů vydává souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednáVání přestupků pro výkon přenesené působnosti podle ustanovení § ,l05 zákona
č.25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Ve znění pozdějších předpisů,
mezi městem Varnsdoď se sídlem Varnsdorf, nám. E. Beneše470, lČ 00261718 jako místně
příslušným správním orgánem k Výkonu přenesené působnosti a obcí DolníPodluží se sídlem
Dolní Podluží 6, lC 00261271, ze dne 18. 4. 20'l9.

ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že bylo účastníkům V plném rozsahu vyhověno, rozhodnutí se dle § 68 odst.
4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů neodůvodňuje.

PoUčENí
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 'l5 dnů ode dne jeho oznámení, prvním
dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. odvolání se podáVá u Krajského
úřadu Usteckého kraje, odboru správních činností a krajský živnostenský úřad, a rozhoduje o
něm Ministerstvo vnitra.
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Veřejnoprávní smlouva
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

uzavřená na základě ust. § 63 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ust. § l05
zákona č, 250120|6 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

l. Obec Dolní Podluží
lC:
se sidlem:
zastoupená:

2. Město Varnsdorf
IČ:
se sídlem:
zastoupené:

00261271
Dolní Podluží 6, 40'/ 55 Dolni Podluží
Ivou Minárovou, DiS., starostkou

a

00261 71 8

Městský úřad Vamsdorf, nám. E. Beneše 470, 40'7 47 Vamsdorf
lng. Stanislavem Horáčkem, starostou

I.
Předmět smlouvy

l. Touto veřejnoprávní smlouvou přenáší obec Dolní Podluží na město Vamsdorf v souladu
s ustanovením § 63 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a ust. § 105 zákona
č. 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich, veškerou svou přislušnost
k projednávání přestupků.
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II,
Doba trváni smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou srnluvních stran a dále písemnou v}povědí
s tfiměsíční vylpovědni lhůtou počínající prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď doručena druhé srnluvní straně. Jedno vyhotoveni v;ýpovědi doručí
současně výpověď podávající smluvní strana Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

ttI.
Způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti

Za výkon části přenesené působnosti v rozsahu podle čl. I této smlouvy uhradí obec Dolní
Podluží ze svého rozpočtu městu Vamsdorť paušální částku ve výši 1.000 Kč za každý
přestupek, který bude projednán orgány města Vamsdorfu, K této částce bude připočtena
sazba daně z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy.
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2. Uhradu provede obec Dolní Podluži na účet rněsta Vamsdorfu č. 19-092l3 88329/0800
vedený u České spořitelny, a. s,, a to na základě ročního vyúčtování provedeného městem
Vamsdorť vždy k 3 l . l2. příslušného kalendářního roku, které město Vamsdorf doručí obci
Dolní Podluží nejpozději do l5,01. roku následujícího. Úhrada je splatná vždy do l4 dnů
od doručení vyúčtování.

3. Uložené pokuty a náhrada nákladů řízení o přestupcích jsou příjmem města Vamsdorfu.

Iv.
závérečná ustanovení

l. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesení rady města Vamsdorf č. 5412019 ze
dne'14,02.2019 a usneseníín zastupitelstva obce Dolní Podluží č. 4l'79D0l9 ze dne
28.02.2019.

Obě smluvní stral]yjsou povinny tuto smloulu bezodkladně po jejím uzavření zveřejnit na
svých úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.

Tato smlouva se vyhotoluje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrži město
Vamsdorf, jeden stejnopis obdrži obec Dolní Podluží a jeden stejnopis obdrží Krajský
úřad Usteckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Dolním Podluží dne........

Ing. Stanislav Horáček v. r. Iva Minárová, DiS. v. r.
starostka obce Dolní porllužístarosta města vamsdorf
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