Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Chrudim Č. R/112/2019 ze dne 8. 4. 2019 a usnesení
Zastupitelstva obce Čankovice č. 3/2019 ze dne 26. 3. 2019., se smluvní strany dohodly
v souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříZení), ve znění pozdějších
předpisů a § 160 odst. 5 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na uzavření této veřejnoprávní smlouvy:

I.

Smluvní strany

l. Město Chrudim
zastoupené starostou města Ing. Františkem Pilným, MBA
IČ 00270211
se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I
a

2. Obec Čankovice
zastoupená starostkou obce Ing. Hanou Shejbalovou
IČ 00485969
se sídlem: Čankovice 89, 538 62 Hrochův Týnec

Tato veřejnoprávní snílouva
je uzavřena dnem
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Krajského úřadu Pardubického kraje

/"ôě> 'bež

%

j ";-

SI, YaRD%
Ó

a

ľ ice° Cj-

II.
Předmět smlouvy

l. Město Chrudim se touto smlouvou zavazuje vykonávat namísto obce Čankovice
přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků v rozsahu, který je ve smyslu
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, jakož i ve smyslu jiných zákonů, svěřen obci Čankovice.
2. výnos pokut a nákladů řízení uložených orgánem města Chrudimi z projednávaných
přestupků jsou příjmem rozpočtu města Chrudimi.
3. Město Chrudim vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem přenesené působnosti na úseku přestupků svěřenou orgánu obce, včetně
statistických výkazů.
4. Obec Čankovice se zavazuje předávat oznámení o přestupku městu Chrudimi prokazatelně
prostřednictvím podatelny města Chrudimi, poštovní přepravy nebo umožní-li to povaha
věci prostřednictvím datové zprávy datovou schránkou prokazatelně do 10 dnů ode dne
doručení obci.

III.
Úhrada nákladů

l. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Čankovice zavazuje uhradit
městu Chrudim částku 3,500,- KČ za každý případ přestupku (skutku), který bude
příslušným orgánem města Chrudim řešen formou vydání rozhodnutí, projednání,
odložení nebo postoupení přestupku. Za rozhodnutí se ve smyslu zákona o přestupcích
považuje rovněž vydání příkazu, případně vyřešení přestupku příkazem na místě.
2. Obec Čankovice se zavazuje platit úhrady částek za přestupkové případy na příjmový účet
města Chrudimi na základě Městem Chrudim vystavovaných hromadných faktur, vždy za
ukončená kalendářní pololetí, tj. za měsíce leden - Červen v měsíci červenci a za měsíce
červenec - prosinec v měsíci lednu následujícího roku. Splatnost faktury je 15 dní.
IV.
Doba trvání smlouvy

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smluvní strany sjednávají možnost výpovědi veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní
smlouvu je možno vypovědět písemným podáním doručeným druhé smluvní straně,
výpovědní lhůta činí tři měsíce ode dne doručení výpovědi smlouvy.
3. Smluvní strany sjednávají, že smluvní strana, která veřejnoprávní smlouvu vypoví, zajistí
písemnou formou omámení zániku veřejnoprávní smlouvy Krajskému úřadu
Pardubického kraje.
V.
Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

l. Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právni moci.
2. Každá ze smluvních stran může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy
podle ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Smlouva tak může být zrušena i dohodou. Ke zrušení veřejnoprávní smlouvy je
nutný souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje.
3. Touto smlouvou se plně ruší veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chrudim a
obcí Čankovice uzavřená dne 20. 06. 2017 na základě rozhodnuti Krajského úřadu
Pardubického kraje čj. KrÚ42158/2017 ze dne 16. 06, 2017 a obě strany akceptují
přechod práv a povinností z původní veřejnoprávní smlouvy.
4. Úhrady za jednotlivé přestupky budou účtovány podle veřejnoprávní smlouvy účinné
v den prvního doručení přestupkového případu městu Chrudim.
5. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu lS-ti dnů. Po uplynutí této doby
bude přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
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6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě písemné dohody smluvních
strm a se souhlasem krajského úřadu.
7. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž jeden stejnopis obdržím město Chrudim, jeden obec Čankovice a jeden stejnopis
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Pardubického kaje se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Ing. aria Shejbalová
starostka obce Čankovice

Ing. Fra tišď pilný, mba
starosta m&ta Chrudim
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15 -07- 2019

15 -07- 2019
V Chrudimi dne ...........

V Čankovicích dne ..............
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