Veřejnoprávnísmlouva

o výkonu přenesenépůsobnostina úsekuýkonu speciálníhostavebníhoúřaduve
věcechmístníchkomunikacíuzavřená dle ustanovení$ 63 zákona č.128/2000sb',
o obcích(obecnízřízení),ve zněnípozdějšíchpředpisů

Na základě usnesení
.R1dyměstaBřec]avi.zJ dne27'7'2016 č.w42l16/21 a usneseníRady
obce Flrušky ě J/03iÍb ze dne4,Í,?.,.Q:!b
uzavtraji níŽe uvedenésmlurní strany tuto
veřejnoprár,:rí
smloulu:
I.
Smluvnístrany

Obec Hrušky

Sídlo:U zbrojnice100,69156 lírušk]'
navenekzastouperrrí:
Bc. Janou Filipovičovou' starostkou
IC: 002831
85
Kraj: Jihomoravslcý
Bankovníspojení:
Komerěníbankaa.s.,pobočkaBřeclav
C. úětu;4420-651/0100
Příslušnádo sprár'rríhoobvodu obce s rozšířenoupůsobností
Břeclav
a

Město Břec|av

Sídlo:nám. T. G. Masaryka4213,69081 Břeclav
navenekzastoupené:
Ing. Pavlem Dominikem, starostou
IC: 00283061
Kraj: Jihomoravský
Bankovníspoiení:Komerční
bankaa. s..pobočka
Břeclav

Č.,ietu:
ts.t tigz780227
/OI oo. !Í.u1trř.Í:Í.{0
".".

IL
Smluvnírozsah výkonu přenesenépůsobnosti
1 . Podle $ 63 odst. 1 zikona č. 128/2000Sb.' o obcích (obecnízřízení),ve znění
pozdějšíchpředpisů' budou orgrínyměsta Břeclavi ode dne účinnostitétosmlour,ry
lykonávat namístoorgiínůobce }kušky s ohledem na $ 40 odst. 5 písm.b) zál<onač.
1'3/1997sb'' o pozemních komunikacích, ve něnl pozdějšíchpředpisů v jejím
správnímobvodu v celémrozsahupřenesenoupůsobnostspeciálníhostavebníhouřadu
ve věcech místníchkomunikacípodle $ 16 odst' 1 zíkona o pozemníchkomunikacích.
Výnos z pokut a sprárrrríchpoplatkůuloženýchměstemBřeclav v řízeníchpři plnění
tétosmlowy je pffjmem rozpočtuměstaBřeclav.

Za věcnoua formálnísprávnostodpovídá:lng. Roman.Ť(olečný
Za prání sprár,nost
odpovídá:JUDr. RolandV|ašicft

trI.

Úhrada nák|adů
z1 w.lonpřenesenépůsobnostipodle čl.II. tétosmlouly se obec Fkušky zavazl$e
uhradit ze svéhorozpočtuměstu Břeclav dohodnutoupaušáníěástku ve
ýíi 2 000 řě
(sloly: dvatisícekorun českých)za kažďézapoěatésprávnířízení.
Úhrada bude poskýována čtvťtletně
vždy do 15. dne následujícíhočtrzrtletí,
a to na
základě zasílanéhovýkant o započatých
sprárrníchÍizeních.

tv.

Doba trvání smloury
1 . Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.Za den uzavřetlt smlouvy se přitom
povaŽuje den, kdy nabude prármí moci rozhodnutí příslušnéhokrajského uřadu
o udělenísouhlasus uzavřenímtétosmlowv.
Tentosmluvnívztah končí:
a) písemnoudohodou smluvníchstranke sjednanémudatu,
b) písemnou vypovědí jedné smlurnrí strany s 3 měsíění'4ýpovědnídobou
s udiínímdůvodunebo i bez udránídůvodu,kdy qfoovědní doba poěne běžet
od 1' dne měsíce následujícíhopo doruěenívjpovědi druhésmlur,nísfoaně'
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy bude iďormovat příslušnýkajs\ý uiad
městoBřeclav.

v.

Společnáustanovení
1 . obec Hrušky předá do 15 dnůode dne uzalŤenísmlouvy městu Břeclavi veškerou
spisovouagendu,souvisejícís ýkonem činnostipoďe č1.II tétosmlouvy od doby
účinnostitétosmiouly' město Břeclav vede po dobu úěinnostitétosmlouvy veškerou
spisovou službu,souvisejícís qýkoneměirrnostípodle č1'II tétosmlourry.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávnísmlou\'rr bezodkladně po jejím vavŤent na
uředníchdeskách svých obecníchuřadůnejméněpo dobu 15 dnů'
J.
Po dobu účinnostitéto smlouvy vyvěsí smluvní strany na uředních deskách svých
obecníchuřadůinformaci o uzavřenítétosmlouly ajejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotolrrje ve třech stejnopisech,přičemžjeden stejnopis obdrží
obec Hrušky, jeden stejnopis obdržíměsto Břeclav a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlowY s přílohouobdržípříslušnýkrajsky uřad spolu se žádostío soutúask uzavření
veřejnoprávnísmlouvy.
5 . Přílohu k této smlouvě tvoří usneseníRady obce l{rušky a usneseníRady města
Břeclavi o souhlasu s uzavřenímtétosmlouvy a pravomocnérozhodnutípříslušného
krajskéhoďadu o udělenísouhlasuk uzavřenísmlouvy.

Za věcnoua fonnár]ní
sprál.nostodpovídá:lng. Rom{Konečný
Za právnísprávnostodpovídá:JUDr. Roland vtasi\
}]

6. Nebude-li konkrétnívěc touto smlouvou řešena, budou
se smluvní stfany řídit
příslušnýmiustanoveními ziíkona o obcích, správního
řádu, případně obJá.kň
zíkoníkem.
7. Jakékolivzrněny tétosmlou'y. mohou-bý provedenypouze
formou písemnýchdohod
smluvníchshan. K uzavřenítakovédohodýje potřebaioulrlasu
n4,ter'"
8. Smlouva nabývá platnosti dnem poapisu otou smluvrrích
"iáá'.-. a.,",t,ď u .iei,u,o.ti.
uzavření
(viz'

či'IV.odst.1).
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DoIožka
U'zavřeníveřejnoprá.r'rrí
smlour,y o ýkonu přenesenépůsobnostina úseku
ýkonu
speciáIníhostavebníhouřadu ve věcech místníchkomunikácíbylo
schváeno na 42. schůzi
rady městadne27.7.2016
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Ing. Pavel Dominik
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