Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Osov
podle ust. §63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení rady města Hořovice ze dne 22. 10. 2014 č. 22 a usnesení zastupitelstva
obce Osov ze dne 26.11.2014 č.12/2014, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Hořovice, IČ: 00233242
zastoupené starostou města Dr. Ing. Jiřím Peřinou
se sídlem 268 01 Hořovice, Palackého nám. 2
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice
Obec Osov, IČ: 00233692
zastoupená starostkou obce Marcelou Čabounovou
se sídlem Osov 108, 267 25 Osov
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Hořovice pro
orgány obce Osov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními
předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Osov v rozsahu vymezeném touto
veřejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“).
Na základě této smlouvy budou orgány města Hořovice při výkonu přenesené působnosti
v rozsahu vymezeném v článku III. této smlouvy místně příslušnými správními orgány v
řízeních ve správním obvodu obce Osov, včetně řízení exekučního.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Orgány města Hořovice budou vykonávat ve správním obvodu obce Osov jako místně
příslušný správní orgán přenesenou působnost na úseku agendy přestupků (projednávání
přestupků) v tomto rozsahu:
tak jak je vymezeno v ustanovení § 53 odstavce 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.

2. Výkon ve věcech výše uvedených přestupků zahrnuje vedení přestupkové agendy za obec
Osov včetně veškeré dokumentace, vymáhání v případě neplnění uložených povinností,
sdělení pro orgány činné v trestním a soudním řízení, sdělení pro zdravotní pojišťovny.
3. Výnosy z pokut a náhrady nákladů řízení uložených orgány města Hořovice při
výkonu přenesené působnosti dle této smlouvy jsou příjmem města Hořovice.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Osov ze svého rozpočtu městu
Hořovice příspěvek na výkon státní správy na jeho účet číslo 19-0363886349/0800, vedený u
České spořitelny, a. s. Hořovice, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně - do 30.1.
následujícího roku. Příspěvek je stanoven paušální částkou 1500 Kč za každý projednaný
přestupek, spadající do správního obvodu obce Osov, ukončený pravomocným rozhodnutím,
a 500 Kč za každý odložený přestupek, spadající do správního obvodu obce Osov. Za
přestupek spadající do správního obvodu obce Osov se považují i oznámení postoupená městu
Hořovice z toho důvodu, že pachatel se zdržuje nebo pracuje nebo má trvalý pobyt v obci
Osov. Počítají se přestupky vyřízené v předcházejícím kalendářním roce. Faktura bude splatná
do 15ti dnů ode dne jejího vystavení.
Jedním přestupkem se rozumí veškeré závadové jednání přičítané jedné osobě v jednom
došlém oznámení o přestupku nebo v jednom řízení zahájeném na návrh.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – čtyři roky, ode dne právní moci udělení
souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje do 31. 12. 2018.
Čl. VI.
Společná ustanovení
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Středočeského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran a se
souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje.
Ve věcech ve smlouvě výslovně neupravených se řídí právní úprava platnými
zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a správním řádem.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Osov, rady města Hořovice a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli účastníků, jejichž zástupce
smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Hořovicích dne 16.12.2014

……………………………………..
starosta města Hořovice
Dr. Ing. Jiří Peřina

V Osově dne 26.11.2014

……………………………........................
starostka obce Osov
Marcela Čabounová

