VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základě usnesení Rady města Frýdek-Místek č.7/59/2008 ze dne 25.8.2008 a usnesení Rady obce
Hukvaldy č. 35/986 ze dne 11.07.2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany na základě ustanovení §
63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany
1. Statutární město Frýdek-Místek
zastoupené Ing. Evou Richtrovou, primátorkou
se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
IČ: 00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek, č. účtu: 9005-1226781/010
obec s rozšířenou působností
a
2. Obec Hukvaldy
zastoupená Jaroslavou Michnovou, starostkou
se sídlem Hukvaldy čp. 3, 739 46 Hukvaldy, Moravskoslezský kraj
IČ: 00297194
bankovní spojení: Československá obchodní banka Praha č. účtu: 100411835/0300
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány statutárního města Frýdek-Místek vykonávat pro orgány obce Hukvaldy
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) v rozsahu
vymezeném ustanovením § 53 odst.1 zákona o přestupcích, případně podle jiných zvláštních
zákonů, vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům jen
některých obcí, např. přestupky uvedené v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
(2) Na základě této smlouvy budou orgány statutárního města Frýdek-Místek místně příslušnými
správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Hukvaldy.
(3) Výkon ve věcech výše uvedených přestupků zahrnuje vedení přestupkové agendy za obec
Hukvaldy včetně veškeré dokumentace, vymáhání v případě neplnění uložených povinností,
sdělení pro orgány činné v trestním a soudním řízení, sdělení pro zdravotní pojišťovny.
(4) Výnos pokut a náhrad nákladů řízení uložených orgány statutárního města Frýdek-Místek při
plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek.

Čl. III
Úhrada nákladů
(1) Za výkon předmětu smlouvy bude obec Hukvaldy ze svého rozpočtu hradit statutárnímu městu
Frýdek-Místek každoročně příspěvek ve výši 12,- Kč na obyvatele obce, vždy podle počtu
obyvatel k 1.1. kalendářního roku. Statutární město Frýdek-Místek je oprávněno v následujících
letech jednostranně použít inflační doložku, tedy zvýšit uvedenou částku o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen na základě oficiálních
údajů zveřejněných ČSÚ.
(2) Příspěvek bude obec Hukvaldy hradit statutárnímu městu Frýdek-Místek jednou ročně, a to vždy
do 31.01. na příslušný kalendářní rok.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabude
právní moci. Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy nabylo právní moci, nejdříve však dnem 1. 1.
2009.
(2) Smlouvu je možno vypovědět písemně i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.

Čl. V
Společná ustanovení
(1) Statutární město Frýdek-Místek povede ode dne uzavření smlouvy, po dobu její platnosti
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II smlouvy, včetně provedení
skartačního řízení spisové dokumentace.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží statutární
město Frýdek-Místek, jeden stejnopis obdrží obec Hukvaldy a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy obdrží krajský úřad.
(2) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Frýdek-Místek a usnesení Zastupitelstva obce
Hukvaldy o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Frýdku-Místku
dne: 15.9.2008

V Hukvaldech
dne: 8.9.2008

..........................................

........................................

Ing. Eva Richtrová
primátorka statutárního města Frýdek-Místek

Jaroslava Michnová
starostka obce Hukvaldy

