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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi
městem Domažlice a obcí Díly

1.

OBEC Dily

se sídlem Obecní úřad

Díly

344 01 Domažlice, Díly 75
správní obvod s rozšířenou působností Domažlice, Plzeňský kraj
ICO: 00572586
bankovní spojení: Komerční banka
čísloúčtu:24522-32| l 0100
zastoupená starostou p. Vlastimilem Anderlem
na straně jedné
a
2.

MĚsTo Domažlice

se sídlem Městský uřad

Domažlice

správní obvod obce s rozšířenou působností Domažlice, Plzeňský kraj
344 20 Domažlice, Náměstí Míru 1
Ičo: 00253316
Bankovní spojení: ČSOB, a,s., Domažlice
čísloúčtu:10459498210300
zastoupené starostou p, Ing. Miroslavem Machem
na straně druhé

uzavirajina zakladě usnesení rady města Domalžlice e . #.?áe an" .':1.:....ZOÍ&a usnesení
zastupitelstva obce Díly č.9 ze dne 3.12.2009 ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1) a násl.
zákona é. 12812000 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů (zákon o obcích) tuto

VEREJNOPRAVNI SMLOUVU
O

ZAilŠTĚNÍVÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI ŘnŠBNÍ

pŘnsruprů
čr. r

Předmět smloulry

V

souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějšíchzměn a předpisů, budou orgány města Domažlice namisto orgánů obce Díly
vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve
správním obvodu obce Dily v rozsahu r.ymezeném touto smlouvou.
Na základě této smloulry budou orgány města Domažlice místně příslušnýmisprávními
orgány v řízení ve správním obvodu obce Díly.
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čI. u

Rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Domažlice budou lykonávat ve správním obvodu obce Díly přenesenou
působnost svěřenou orgánům každéobce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb,, o
přestupcích, ve znění pozdějšíchzměn a předpisů.

čr. nI

úhratla nákladů
1

Díly se zavanlje uhradit městu Domažlice náklady rrynaložené v souvislosti s
řešením přestupků dle č1. II této smlouvy, v částce 1,000,- Kč (slovy: tisic korun českých)
za jeden projednaný přestupek.

. Obec

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za projednaný přestupek bude smluvními stranami
povťován každý ukoněený:

a) odloženímvěci z důvodůuvedených v ustanovení § 66 přestupkového zákona
b) rozhodnutím o uloženísankce dle § 11 odst. 1) přestupkového zákona
c) rozhodnutím
zastavení íizeni důvodůuvedených
ustanovení § 76
přestupkového zákon
d) projednáním přestupku bez uloženi sankce dle ustanovení
11 odst. 3)
přestupkového zákona
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 přestupkového zákona
f.1 v blokovém řízení dle ustanovení § 84 a následně přestupkového zél<ona
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čr. rv
Platební podmínky

Díly se zavazlje uhradit městu Domažlice náklady spojené s řešením přestupků,
jejichž qfše je uvedena v čl, III odst. 1) této smlouly na podkladě jednotlivých faktur
lystavených městem Domažlice na účetměsta Domažlice uvedený v záh|aví téíosmlouvy,

1. Obec

variabilní symbol 920500002

1.

2. Smluvní síany se dohodly, že přílohou jedné každélydané faktury bude vždy soupis
vyřízených přestupkových spisů za fakturované období.

3. Smluvni strany se dohodly, že fakturace bude prováděna zakaždépololetí a to k 30. 6. a k
31, 12. každéhokalendářního roku. Faktura je splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího
doručení obci Díly, Za den úhrady faktury bude smluvními stranami považován den, kdy
bude fakturovaná částka připsrina na účetměsta.

čr.v

Doba trvání smlouly
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

čt. vr

Zánik smloulry
1. Město Domažlice i obec Díly jsou oprávněni lypovědět tuto smlouvu písemně kdykoliv
bez udáni důvodu. Výpovědní lhůta činí1 měsíc a počinábéžetprvním dnem kalendiiřního
měsíce následujícím po dni, kdy rozhodnutí Krajského uřadu Plzeňského kraje, kterým
bude odsouhlasen zánik této smlouvy vlpovědí, nabude právní moci.

2. Smlouvu

je

možnéukončit téžvzájemnou písemnou dohodou smluvních stran

odsouhlasenou Krajským uřadem Plzeňského kraie.

čr. vrr
při
Opatření
zániku smloury
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí, smluvní strany se qíslovně dohodly, že
přestupkové spisy Obecního úřadu Díly doručenéPřestupkové komisi města Domažlice před
zánikem smlouvy, lyřeší přestupková komise města Domažlice za podmínek stanovených v
ěl. III a IV této smlouvy.

čI. vrn

Společná a závérečná ustanovení
1, Smluvní strany se zavazuji zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím
uzavřeni na úředních deskách saých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
2. Po dobu trvaní této smlou.vy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
uřadů informaci o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.

3. Tato smlouva byla lyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemžobec Díly i město Domažlice
obdržípo jednom vyhotovení a 1 vytisk smlouvy zašle obec Díly, společně s žádostío
udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouly, Kraj skému uřadu Plzeňského kaje.

4. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účirrnostidnem, kdy rozhodnutí příslušnéhoorgánu
veřejné sprály o udělení souhlasu sjejím uzavřením nabude právní moci.

oBEc DILY
344 01 D-omažlice ,t
Miroslav Mach
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Přílohy:
1. qýpis z usnesení rady města Domťlice čtr,:!!/.ze dne!,:!.:2009
2. zápis ze schůze rady města Domažlice konané dne../.:Í.,. .. 20094a
3. výpis z usnesení zastupitelstva obce Díly č. 9 ze dne 3.122009
4, zápís z jednání zastupitelstva obce Díly konaného dne 3.12.2009
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DoLoZKA
podle § 41 zákona č. 12812000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č, 12812000 Sb,, o obcích, v platném
znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonůobsažených v této smlouvě byly splněny ze strany
Města Domažlice veškeré zákonem ě. 12812000 Sb., v platném znění či jinlj.rni obecné závazn!,rni
prár.,rrími předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení
radou města, které jsou obligatomi pro platnost tohoto právniho úkonu, zejména podmínky pro
ustanovení § 39 zákona č, 12812000 Sb., v platném znění.
Smlouva byla schválena radou města Domažlice usnesením ó, 530I ze dne
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mčsta Domažlice
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