VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1
586 01 Jihlava
IČ:
00286010
Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Číslo účtu:
19-1466072369
zastoupené MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
a
Městys Dolní Cerekev
Dolní Cerekev 107
588 45 Dolní Cerekev
IČ:
00285765
Bankovní spojení:
Komerční banka
Číslo účtu:
2320681/0100
zastoupený starostou Ing. Zdeňkem Dvořákem

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uzavírají
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě budou orgány statutárního
města Jihlavy vykonávat pro městys Dolní Cerekev část přenesené působnosti, a to
v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Statutární město Jihlava se zavazuje, že Magistrát města Jihlavy bude vykonávat
ve správním obvodu městysu Dolní Cerekev přenesenou působnost svěřenou orgánům
městysu Dolní Cerekev v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 zákona. Na základě této
smlouvy se tak Magistrát města Jihlavy stává místně příslušným správním orgánem k vedení
řízení o přestupcích, spáchaných ve správním obvodu městysu Dolní Cerekev.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy se městys Dolní Cerekev zavazuje poskytnout ze svého
rozpočtu statutárnímu městu Jihlava na jeho účet příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy: dva
tisíce korun českých) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, k jehož
projednání by byl městys Dolní Cerekev příslušný dle § 62 zákona, a které vedlo k zahájení

řízení, a příspěvek ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každé takové
oznámení, které bylo odloženo či u něhož došlo k uložení pokuty v blokovém řízení.
Příspěvek se městys Dolní Cerekev zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy jí bude
doručena výzva statutárního města Jihlavy k úhradě.

Čl. V
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci. Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemnou výpovědí
s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Nabytím účinnosti nahrazuje tato smlouva předchozí smlouvu či smlouvy, uzavřené
smluvními stranami ke stejnému účelu.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Kraje Vysočina k zveřejnění ve věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti
této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys
Dolní Cerekev, jeden stejnopis statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje
Vysočina.
Přílohu této veřejnoprávní smlouvy tvoří usnesení Rady města Jihlavy č. 472/17-RM ze dne
11. 5. 2017 a usnesení Zastupitelstva městysu Dolní Cerekev č. ZM–1–2020-7 ze dne
16. 1. 2020, jimiž bylo uzavření této veřejnoprávní smlouvy schváleno, a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Jihlavě dne

V Dolní Cerekvi dne

MgA. Karolína Koubová
primátorka statutárního města
Jihlavy

Ing. Zdeněk Dvořák
starosta městysu Dolní Cerekev
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