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ž6AR NAO SÁZAVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJÍI 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 4 

DNE: 17. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 51/2018/0P 

NÁZEV: 

Veřejnoprávní smlouva přestupky 

ANOTACE: návrh veřejnoprávní smlouvy, v souladu se kterou bude MěÚ Žďár nad Sázavou, 
majetkoprávní odbor vykonávat namísto obce (města, městyse) v jejím správním obvodu v celém 
rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou 
bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse) v jejím 
správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 105 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v předloženém znění. 

2. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedených smluv. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, Usek tajemníka a 
správy Měú: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a Ož:ú: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektU a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Název materiálu: 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 1 

Popis 
V souladu s§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 
105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, odbor majetkoprávní 
vykonává namísto obcí v jejich správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění. 

V minulých volebních obdobích byl zvolen postup, že rada města schválila znění veřejnoprávní 
smlouvy a pověřila starostu města jejich uzavíráním. Na žádost starostů byly následně uzavírány 
veřejnoprávní smlouvy ve schváleném znění. Tento postup se ukázal být jako efektivní, neboť 
nebylo nutné čekat na jednání rady města a schválení smlouvy a smlouvu mohl starosta uzavřít po 
žádosti starostů obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva musí být ještě doplněna rozhodnutím 
krajského úřadu, kterým uzavření veřejnoprávní smlouvy schválí, je proces uzavírání těchto 

veřejnoprávních smluv delší. 

Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a to na dobu 4 let a to z toho důvodu, že tato doba 
"kopíruje" volební období a tak dává možnost novým zastupitelům příslušné obce se rozhodnout o 
způsobu projednávání přestupků. 

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu účtovalo město částku ve výši 1.500 Kč za každé 
došlé oznámení přestupku v daném roce spadající do správního obvodu obce a za každé došlé 
oznámení, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územním obvodu obce trvalé bydliště 
nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje. Tato částka zůstala stejná pro volební 
období 2007 - 201 O a 2011 - 2014. S ohledem na značný nárůst nákladů, spojených 
s projednáváním přestupků, a to zejména jako důsledek přijetí nového zákona č. 250/2016 Sb. 
navrhujeme částku 2.500 Kč. Tato částka kopíruje skutečný náklad na vyřízení přestupku po 
odečtení příjmů ze sankcí. 

V období 2007-2010 bylo uzavřeno 45 veřejnoprávních smluv. 

V období 2011 - 2014 bylo uzavřeno 46 veřejnoprávních smluv. 

V období 2015-2018 bylo uzavřeno 47 veřejnoprávních smluv. 

Příjmy do rozpočtu města byly za volební období 2011-2017 následující: 
Rok 2011 118.500 Kč 
Rok 2012 136.500 Kč 
Rok 2013 157.500 Kč 
Rok 2014 173.000 Kč 
Rok2015 170.000 Kč 
Rok 2016 126.000 Kč 
Rok 2017 152.000 Kč 

Návrh řešení: Přijmout navržené usnesení 

Doporučení předkladatele: Přijmout navržené usnesení 



Veřejnoprávní smlouva 

Na základě usneseni rady města Žďáru nad Sázavou č... .. . .. ... ze dne......... a usneseni 
zastupitelstva obce (města, městyse) ................ ze dne ............ , uzavirajl níže uvedené smluvní 
strany tuto veřejnoprávnl smlouvu: 

Čl. I 
Smluvní strany 

1. Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, IČO: 
295841, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Kraj Vysočina 

2. Obec (Město, Městys) ............. , zastoupená starostou (starostkou) panem (paní) ............... , 
IČO: ........ , ................... , Kraj Vysočina 

Čl. ll 
Předmět smlouvy 

V souladu s § 63 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města Žďár nad Sázavou namísto orgánů obce (města, městyse) ............... vykonávat 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce (města, městyse) ............... . 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. 

Čl. 111 
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

V souladu s§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 105 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeni o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti 
za přestupky"), bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, vykonávat namísto obce 
(města, městyse) ... ... ... ... .. v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost 
k projednáváni přestupků svěřenou orgánům obce (města, městyse) ............. účinnými právními 
předpisy. 
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, mlstně 
při slušným správnlm orgánem v řízenlch pro správnl obvod obce (města, městyse) ................. . 
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada 
nákladů řízení je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou. 

Čl. IV 
Úhrada nákladů 

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec (město, městys) ................... městu 
Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 2.500 Kč za každé došlé oznámení přestupku 
v daném roce spadající do správního obvodu obce (města, městyse) .................... a za každé došlé 
oznámeni, kdy podezřelým z přestupku je občan, který má v územnlm obvodu obce (města, městyse) 
................ trvalé bydliště nebo se v tomto územním obvodu zdržuje nebo pracuje. 

Tato částka bude splatná do 1 O dnů ode dne doručení vyúčtováni, které provede město Žďár nad 
Sázavou vždy k 30.6. a k 31.12. přlslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součásti vyúčtování 
bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a přljmenl přestupce s uvedením porušeni konkrétnlho 
ustanoveni zvláštního právnlho předpisu. 



Čl. V 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2022. 
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci. 
2. Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou ve tříměsíční výpovědní době, 
která počíná běžet prvním dnem měsíce následujlclho po doručení výpovědi. 

Čl. Vl. 
Společná ustanovení 

1. Obec (Město, Městys) .................... předá do 7 dnů ode dne uzavřeni smlouvy Městskému 
úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. lil. této 
smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. liJ této smlouvy. 
2. Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření této 
dohody je nutné rozhodnuti Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu se změnou obsahu 
smlouvy. 
3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů 
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár 
nad Sázavou, jeden stejnopis obdrží obec (město, městys) .. .... .. .... .. .. .. a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s žádosti o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 
6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení 
zastupitelstva obce (města, městyse) ....................... o souhlasu s uzavřením této smlouvy a 
pravomocné rozhodnuti Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavřeni smlouvy. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta města Žďáru nad Sázavou starosta (starostka) obce .......... 


