
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi městem Bohumín a obcí Dolní Lutyně

Na základě usnesení Č. 3 18/16 rady města Bohumín ze dne 7.11.2011 a usnesení rady obce Dolní
Lutyně Č. 74/15 bod 2 ze dne 2.11.2011 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:

či.‘
Smluvní strany

1. Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IC: 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín
Č. účtu: 19 -1721638359/0800
obec s rozšířenou pusobností

a

2. obec Dolní Lutyně
zastoupená starostou Mgr. Pavlem Buzkem
se sídlem Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
IC: 00297461
Bankovní spojení: KB Karviná a.s., pobočka Karviná
č.účtu: 2920791/0100
od 1. 1. 2012 příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou pusobností Bohumín

či. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1. Podle ~ 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů budou orgány města Bohumín vykonávat pro orgány obce Dolní Lutyně v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném ustanovením ~ 53 odst. 1 zákona takto:
a) přestupky proti pořádku v územní samosprávě (~ 46 odst. 2)
b) přestupky proti veřejnému pořádku (~ 47)
c) přestupky proti občanskému soužití (~ 49)
d) přestupky proti majetku (~ 50)

Činnost ve věcech výše uvedených přestupků zahrnuje rozhodování o přestupcích a sankce,
včetně vymáhání pohledávek z nezaplacených pokut s příslušenstvím, sdělení pro orgány činné v
trestní a soudním řízení, zda byl občan Dolní Lutyně projednáván pro přestupek, sdělení pro
zdravotní pojišt‘ovny ohledně vymáhání nákladů za léčení apod.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bohumín místně příslušnými správními orgány v
řízeních pro správní obvod obce Dolní Lutyně.



3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Bohumín při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Bohumín.

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Bohumín při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Bohumín.

či. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolní Lutyně ze svého rozpočtu
městu Bohumín na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy příspěvek ve výši 1.400 Kč (slovy:
jedentisícčtyřistakorunčeských) za každé pravomocné rozhodnutí (v příkazním řízení a v
přestupkovém řízení). V blokovém řízení a v případě odložení přestupku ve výši 800 Kč (slovy:
osmsetkorunčeských).

2. V případě, že si projednání přestupku vyžádá náklady na přibrání znalce (znalecké posudky),
svědečné, popř. další výdaje spojené s projednáváním přestupku, zavazuje se obec Dolní
Lutyně tyto náklady uhradit na základě faktury, kde budou tyto náklady přesně specifikovány a
doloženy.

3. Příspěvek bude poskytován pravidelně za každý kalendářní rok na základě vyúčtování a zaslané
faktury městem Bohumín obci Dolní Lutyně. Příspěvek je splatný ve lhůtě 15-ti dnů ode dne
doručení vyúčtování obci. Vyúčtování bude provedeno vždy v 1. čtvrtletí následujícího
kalendářního roku za rok předcházející.

4. V případě, že bude smluvní vztah ukončen výpovědí nebo dohodu obou smluvních stran dle Čl.
IV této smlouvy, p‘,ředá město Bohumín obci Dolní Lutyně veškerou spisovou agendu související
s činností podle Cl. II této smlouvy do 15 kalendářních dnů následujícího po datu ukončení
smluvního vztahu a dále provede město Bohumín vyúčtování za přestupky do jednoho měsíce
po ukončení smluvního vztahu, přičemž obec Dolní Lutyně uhradí příslušný vyúčtovaný
příspěvek do 15-ti dnů ode dne jejího doručení obci Dolní Lutyně.

či. Iv
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2012. Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy nabude právní moci.

2. Smlouvu je možné vypovědět i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tři měsíce a začíná běžet
prvním dnem kalendáfního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.

3. Smluvní vztah lze ukončit Po oboustranné písemné dohodě obou smluvních stran za podmínek
uvedených v dohodě.



čl.v
Společná ustanovení

1. Město Bohumín vede po dobu platnosti této smlouvy yeškerou spisovou službu a provádí
skartační řízení, související s výkonem činností podle C1.II této smlouvy a to v souladu se
zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a k němu vydaným prováděcím právním předpisům.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně Po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Bohumín, jeden stejnopis obdrží obec Dolní Lutyně a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
obdrží Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Bohumín a usnesení rady obce Dolní Lutyně o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bohumíně dne 17-11-2011 V Dolní Lutyni dne 18. 11. 2011

Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumín

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce Dolní Lutyně
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