Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na ákladě usnesení zastupitelstva obce Čachotínz-e dne 7.11.2an" č.3 a usneseni rady
města Chotěboř. ze dne 29.t1.20l7, ě. 6a7, uzavírají nížeuvedené smluvni strany tuto
veřeinoprávní smlouvu:

člt

§mluvní strany

l.

obec Čachotin
zastoupená stalo§tou obce panem Jiřím Rychlým
adresa obccního úřaclu: Čachotínč.p.7?,583 0l Clrotěboř. Kraj Vysočina
(clále jen ,,obec Čachotín"')

tč,o: oozozzot
Bankovní spojení a čísloúčtu:Komerčni banka 0 l0920 00000 0052l / 0100

2.

Město Chotěboř
zastoupené staro§tou města Ing.lbmrášem Škarydem
se sidlem: Městský úřad Chotěboři. TrčkůzLipy 69. 583
(dále jen ..město Chotěboř')

0l

Chotěboř. Kraj Vysočina

lčo: oozozsig

Bankovní spojeni a čislo účtu:MONETA Money Bank 19-570128524/0600

čt.lt

Přcdmět smlouvy

Orgány města Chotěboř budou nanrísto orgánů obcc Čachtltínvykonávat přcnesenou
působnost sr,ěřr,nou zvláštními právnimi předpisy organům obce ve spravním obvodu obce
Čachotírrv rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Chotěboř věcně a mistně příslušnýnri správnínri orgány v řízení ve správním obvoclu
obce ť]aclrotin.

l.

čt. ttt
§mluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § ó3 odst. l ákona č, 128/2000 Sb., o obcích a vsouladu su§tanovením § t05
ákona é. 250/?0|6 §b.. o odpovědnosti za přestupky a řízrní o nich, vše ve mění
pozdějšíchpředpisů. budou orgány města Chotěboř vykonávat veškerou přenesenou
působnost na úscku přestupků svěřenou orgiinům obce Čachotínúčinnýmiprávnínri
předpisy.

2.

§právní poplatky vybírarré orgány města Chotěboř při plnění této snrlouvy jsou příjmem
rozpočtu města Chotěboř.

3. Výnos

pokut ulož_ených orgtiny města Chotěboř při plněni této smlouvy je přijmem

rozpočtu města Chotěboř,

čl. tv

útrrada nákladů
Za výkon předmětu smlouly v určenémrozsahu poskytrre obec Čachotin ze svého rozpočtu
městu Chotěboř na jeho účetpříspěvek ve výši 1.000 Kč (slovy jederr tisíc korun českých) za
kaŽdý přestupek. Město Chotěboř vyhotovi čtvrtletně obci Čachotíndle počtu přestupků
ií

lhktttru. ktcrá brrdc splatnir do čtrniicti dnu tlcle clnr., clttručctlí.V případč ttezaplaccrri íirktur1, r,
uvctlcnélrr tcrInítttt lttěsttt C]hotčtrtlř butlc ťrčttlr,atsntlttr.ní 1xlkuttt ().()5 9i, z cllužnéčástk1. za
kažctý den prcltilení až do ťrplnélro zaplact-,ní.
(']l.

v

l)olla tn,ání snrlour,\,
'J'ato

snrltruva se uzavírá na tltlbu neurčitcru. '|-ato stttltluva jc uzar,řcna dnenl. kd1, rrrz.lrodnutí
Kra.iskelhtr úřadu Krajc Vysočina o udč,lcrri struhlasu s uzar,řcním nabuclc právni nroci.
č,t. vl

§polcčn:i ustanovcní

l.

()lrcc ('achtrtín přctlti ptr tuar,řeni sntlottvv mčsttr ('htltěhrlř r,cškcrtrrt agcntltl s<ruvisc.iíci s
vvkoncnr č,innosti ptxlle čl. llI této sntltruvr,. \,tč,strr ('hotč,trlř l,ccle ptr dotru platnrlsti tóttl
strtloul,1,r,cškcrttu spisol,tttt službu souvisc,iící s r,Ýktlrrcln činttcrstí podle čl, III tť,to
snllottr,r,.

].

Snlluvní stranv zvcřcirrí

r,ei,r-,intrpritvní smltlrtr

tt

bcz.oclklaclnč,

ťrřcclních dcskách svj,ch ohccníclr ťrřacltr ncjnrc,nč ptr tlohu

l5 clnu.

po .ic,iírrr ttzar,ř,l-ní na

dcrbtt platnosti íétosnrloul,y vvr,čsístrrluvní stran}, na úřcclníchcleskáclr svých
ohccrtíclr úřadu inlbrnraci o ttzar,ření tóto smltrttr,1, a.icjírn přcclmětu.

:;. l)o

4.

'|'ato strllott\:a s!, \,},hotovttic vc třcclr stejntlpiseclr. přičcnlž jcdcn stc,inopis rlbdržítrhcc
ť'aclrotilt.icclctt stc.jttclpis ntčsttt Chorčhoř a .iet|crr stc.inopis l,cřr-,irroprár,li sp1|1ltlr,},. r,čclnč,
přislušných přílolr obdržíKra.iský úřad Kra.ic Vl,sočina spolu .sc ž/rdosti <r udělení scruhlasu
s uzirr,řenim vcřcinoprár,lrí sntlttur'1,.

5.

Nedílnorr příltllru teittr stnltruvy tvtlři ttsttt,scttí zastupitclstvrr ttbcc ('achotirr a ttsttcscni
Rad1 nrěsta ('hotč.boř tl stlulrlasu s ttzavřcnínt tóttt snrltrtl\,\, il 1rritr,rttttrrcttú rtrzhrldnttti
Knrjskéhtl úřatlu Krdc VvstÉina tl rrdělcní s()tllrlasu k uzar,řctti stttlrluvr,.
'l'ato sltrlortva lnttžc být nrěněna pouzc písenrrrý,nri cltlrlatk1,. ktertt ptrcllúlririísclrriilcni

6.

strrlurrrích stran a strrthlasu Krajského ťrřacltr Kra.ie Vl,sočina.

7.

Srrlluvní stranr.is<ltt trpriivltěrr,r, l,r,prlr,čdčttut(} slnl()tl\u kt11 krllil,hcz uddni tlurtrtltt.
Vj,por,čdrri lhúta čirri 6 nlčsicu a ptrčirrii bč,ž.ctprvrrinr dttcttt kalcnclářnih<t ntčsicc
náslcduiiciho po nrč,sici. r,němž bylir vl,povč,cl'dortrčcnatlnrhú stranů,. \rí,ptlr,čd' nrusi tr!,t
občnra stranartri oznámcna Krajskénru úřadrr Krajc V1,,soěina.

tl.

Stnlouvu .ic nrožnéukončit téžvzájemnou doltod<lu snrluvníclr stralt. ktcrťr vl,žadu.ie
sttulrlas Kra.iského úřadu Kraje Vl,sočina.

9.

Snrlur,ní stratr}, §e dohotlly,. Ťr ttzavřcním téitl vcřcjnopriivní smltluvl sc ruši
vcřcjntrprlivni snrlouva. jejínržpřednlčlenr b1,1 r,ýkon př,encscnci pttsobtrirsti porllc záktrnit
č. ](X),'|99() Sb.. rr pi,c,stttpciclt. vc znč,níprrztlč,išíchpřcdpistt. uzar,ř,cttá ntczi smluvntnri
stranlmi dnc jl.:j.]()03 se stlulrlascnr Kra.iski,lrtl úřadrr ltra.ic Vl,strčina zc clnc l].5.]()()3.
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