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Veřejnopľávní smlouva

uzavŕená podle ust. $ 63 zźkonač;12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle ust.
$ 159 a násled. zákonač,. 50012004 Sb.' spľávní řád, ve zněnípozdějších předpisů

čl.l
Smluvní strany

Město Letovĺce
navenek zastoupené staľostou města Mgľ. Petľem Novotným
Masarykovo náměstí210l19, 679 61 Letovice, kľaj Jihomoravský
IC: 00 280 518
Příslušné do správního obvodu obce s ľozšířenou působností Boskovĺce
(dále jen město Letovice)

obec Křetín
navenek zastoupená starostou obce Ing. Bořkem Pľocházkou
KŤetín 100,6796 62 Křetín, kraj Jihomoľavský
IC:00280402
Příslušná do spľávního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovĺce
(dále jen obec Křetín)

nazäk|adě usnesení Zastupitelstva obce Křetín zę dnę 18.12.2018 a Rady města Letovice ze dne
19.12.201,8 uzavíraji výše uvedené smluvní stľany tuto veřejnoprávní smlouvu.

cl. II
Smluvní ľozsah qýkonu v přenesené působnosti

1) Podle ust. $ 63 zźlkona č. 12812000 Sb., o obcích, ve zĺěni pozdějších předpisů a podle ust. $
159 a násled. zákonač,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,správní
Íáđ*), budou oľgány města Letovice vykonávat namísto oľgánů obce Křetín v jejím správním
obvodu v souladu s ust. $ l05 zákona č,.25012016 Sb, o odpovědnosti za přestupky aÍizeni o nich,
v platném znění (,,ZOP*), veškęľou příslušnost k pľojednávání přestupků, a to přestupků podle
ust. $ ó0 odst. 2 ZoP a přestupků podle zvláštních pľávních předpisů.

2) Na zakladě této smlouvy budou orgány města Letovice místně příslušnými správními oĺgány
v tízeni o přestupcích podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy pro spľávní obvod obce KŤetín.

3) Spľávní poplatky, výnosy pokut, příp. jiné náklady uloŽené orgány města Letovice při výkonu
přenesené působnosti podle této smlouvy jsou příjmem ľozpočtu města Letovice.

a



čl ul
Úhrada nákladů

Zakaždý i zapoěatý kalendrĺřní rok výkonu předmětu této smlouvy poskytne obec Křetín ze svého
rozpočtu městu Letovice na jeho účet č. 82063110100 ľoční neinvestiční příspěvek ve výši 2 000
Kě (slovy: dvatisíce korun českých), a to do 31. května daného kalendářního ľoku.

člľ
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou od data jejího uzavÍení do 31. 12. Ż022. Tato smlouva
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Kľajského úřadu Jihomoravského kĺaje, o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy, nabude pľávní moci.

Smlouvu lze vypovědět písemnou foľmou, ato ibezudání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce
azaěínaběžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němŽ byla výpověď doručena druhé
smluvní stľaně.

cl. v
Společná ustanovení

1) obec Křetín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy vpřípadě, žetakjiž vminulosti
neučinila (nutná konzultace s odboľným pracovníkem MěÚ Letovice), kopie spisové agendy
související s výkonem činnosti pođle čl. il. této smlouvy. Město Letovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti podle čl. il této smlouvy.

2) Smluvní strany zvetejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavÍeni na úředních
deskách svých obecních úřadů a to na dobu nejméně 15 dní.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů infoľmaci o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přiěemž jeden stejnopis obdrži město
Letovice, jeden stejnopis obec Křetín a jeden stejnopis veřejnopľávní smlouvy s přílohou obdrží
Ikajský úřad Jihomoravského kľaje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Letovice a usnesení Zastupitelstva obce
Křetín o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pľavomocné ľozhodnutí Kľajského uřadu
Jihomoravského kľaje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6) Veřejnopľávní smlouw lze změnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními stľanami.
K uzavření takové dohody je třeba souhlasu oľgánu veřejné spľávy, který je příslušný k udělení
souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.



dle ustanovení 4I
pozdějších předpisů.

Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením Rady města Letovice ze dne 19.12.2018 a
usnesení Zastupitelstva obce Křetín ze dne 18.12.2018.

V Letovicích, dne /ł,Wď
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město Letovice obec Křetín





oBEc rcŘrríu, okres Blansko

V,ílpis z usnesení z iedndní Zastupitelstva obce Křetín dne 18.]2.2018

Zastupitelstvo obcę Křetín schvaluje veřejnopľávní smlouvu uzavřenou podle ust.$63
odst.l zétkonač,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů aust. $ 160 odst.5
ztlkona č,. 50012004 Sb., spľávní Íád, ve znění pozdějších předpisů, o přenosu veškeľé
příslušnosti k pľojednání přestupků s městem Letovice, dle předloženého mateľiálu.

Hlasování: Pľo: 9 Pľoti: 0 Zdrželi se:0
Usnesení č,. 3l7 12018 bylo schváleno
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il,,J Ąr1
Ing. Bořek Prochźnka, staľosta

Tel.: +420 516 470 620 e-mail: obec.kretin@iol.cz sídlo: Křetín 100 679 62 Křetín ICO:00280402





Výpis
z 3' schůze Rady města Letovice konan é dne 19' pros ince 2018

Rada města Letovice. schvatuje veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle ust. $ 63 odst. 1zákona ć' 128t2ooo 
9b',.o-obcích, u"'.nénĺľiľiiś]ińbľäopi.ĺ, a ust. s 160 odst.5 zákonač' 500/2004 sb', správní řád, ve źněnT 

ę9..,icisĺóľ' óřó'opišĺ, o přenosďveškeré příslušnostik pĘednání přestupků s obcemi Křetíń,'Nýrov' F' --řrY'

20í8_RM-3_56

V Letovicích dne 3. 1.2o1g

Za správnost: Lenka Dvořákováe5l)
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