Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jezernice číslo ZO 6/8/19 ze dne 17.06.2019 a na
základě usnesení Rady města Lipník nad Bečvou číslo 447/2019 – RM 15 ze dne
02.09.2019, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Jezernice
zastoupená starostkou Ing. Pavlou Jochcovou
Jezernice 206
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 00636240
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Lipník nad
Bečvou, dále jen „obec Jezernice“)
a
2. Město Lipník nad Bečvou
zastoupené starostou Ing. Miloslavem Přikrylem
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 00301493
(dále jen „město Lipník nad Bečvou“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků, učiněná ve smyslu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 105 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Příslušný orgán města Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením § 105 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, bude vykonávat ve správním
obvodu obce Jezernice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
orgánům obce Jezernice.
Čl. IV
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětné smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jezernice ze svého
rozpočtu městu Lipník nad Bečvou na jeho účet vedený u Komerční banky Lipník nad
Bečvou, číslo účtu 27-2119030257/0100, smluvní úhradu stanovenou podle počtu obyvatel
obce Jezernice, a to ve výši 6 Kč na jednoho obyvatele obce za příslušný kalendářní rok.

Počet obyvatel pro účely výpočtu úhrady podle této smlouvy se stanoví podle počtu obyvatel
obce Jezernice k 1. lednu příslušného kalendářního roku dle údajů Českého statistického
úřadu.
2. Příspěvek pro rok 2020 a v následujících letech je obec Jezernice povinna ze svého
rozpočtu poskytnout městu Lipník nad Bečvou vždy do 30. června příslušného kalendářního
roku, na základě faktury, kterou město Lipník nad Bečvou vystaví a zašle druhé smluvní
straně nejpozději 31. května příslušného kalendářního roku.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně. Tato smlouva je uzavřena dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením.
2. Změny smlouvy je možno provádět písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami, podléhajícími souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Čl. VI
Společná ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Olomouckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Jezernice, jeden stejnopis město Lipník nad Bečvou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohou se zasílá s žádostí o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy Krajskému úřadu
Olomouckého kraje.
4. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jezernice, usnesení Rady města
Lipník nad Bečvou a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení
souhlasu s uzavřením smlouvy.
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

v Jezernici

v Lipníku nad Bečvou

dne 11.09.2019

dne 06.09.2019

………………………..
starostka obce

…………………………….
starosta města

