
KRAJsKÝ ÚŘao rnÁlovÉHnlopcrÉHo KRAJE
odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Město Jičín
Žižkovonám. 18

506 01 Jiěín
zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým
IČ:N27t632

a

Obec Kyje
Kyje49
507 13 Kyje
zastoupená starostkou obce Soňou Chmdlíkovou
Ič: 00578428

V Hradci Králové dne 30.1.2015
Č1' zsstN7't20I5-2

JID: 10713/z0tslKtlK
Vyřizuje: Mgr. Ida Tunová
oddělení: legislativní a ptávní

Vypraveno dne: 30. 1.2015

počet listů: 2
ukládací a skartační znak:56.6; N5

ROZHODNUTI
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úíad,

legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. s 63

oait. t zákona č.128t2000 Sb., o obcích (obecní zíízení), ve znění pozdějších předpisů'

uděluje podle ust. $ 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní Íád,, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen,,správní řád")

souhlas

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jičín, se sídlem Žižkouo nám. 18,

soo or Jičín, lČioožlrc32 a obcíKyj., se sídlem Kyje 49, 507 t3 Kyjeo Ič: 00578428,

na základě které bude město Jičín prostřednictvím svých orgánů pro obec Kyje v jejím
správním obvodu vykonávat část její přenesené působnosti voblasti projednávání
přestupků v rozsahu ust. $ 53 odst. l zákona č. 20011990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, tedy přestupků proti pořádku ve státní správě ve svěřených věcech,
přestupků proti pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku'
přestupků proti majetku, přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány
porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, jakož i
přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních
ieei"yct zdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských míst, když veřejnoprávní smlouva

byla schvál"ňu os.'"'ením Rady města Jičína č. 5 ze dne 10.1'2.2014 a usnesením

Zastupitelstva obce Kyje ze dne21.11.201'4.

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

tel.495 817 124
fax 495 817 135

e-mďI: itunova@ kr-kralovehradecky.cz
e-mail: posta@ krJiralovehradecky.cz



odůvodnění:
Před Krajským úřadem Královéhra{*kÍ!: kraje (dále jen ,,krajsk ý úřad,,)bylo na žádostměsta Jičína a obce Kyje dne 22.1.2015.zahájenorr"*r p"ár" u't. s +í 

"Ň. í správního řáduo udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávnr srrrlouiý o zajišťování výkonu přenesenépůsobnosti na úseku projednávánípřestupŘů pro obec ry;" u rozsahu ust. $ 53 odst. 1 zákonač' 20011990 Sb', o přestupcích , ,é ,rěk půocjsr.n ffiir,i, tedy projed návánípřestupkůproti pořádku ve státní správě ve svěřeny"r' uc.".i', pi"rtopti'p-ti poráon vúzemnísamosprávě, přestupků proti veřejnemu.poraatu, pr"siupků proti 
'i'"j"*''' ňr"stupků protiobčanskému soužití,. pokud nebyly spaónany poios"nň zvtáštních právních předpisů oprovozu na pozemních komunikacích,_ i?\ož i přestupků na úseku uyhl"dáuán?, o.i'uny,využívání a dalšího rozvoje pffrodních těeivycrr 

"o.o:,i' "a.o:ů 
minerrilnilh vod a lázeňskýchmíst (dále jen ,,veřejnoprávní smlouva,.).

Krajský úřad v řízení o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy shledal, žežádost má předepsané náleŽitosti tohoto druhu podání'
Ikajský úřad se zabýval rovněž otiázkou, zda veřejnoprávní smlouva obsahuje všechnyprávními předpisy předepsané obsahové a fotmá7ní natezitósti; v tomto směru nebyly zjištěnyŽádné nedostatky.
Veřejnoprávní smlouva se uzavÍrána dobu určitou, a to do 31.I2.2OI8 s moŽností písemnévýpovědi kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí na zák1adědohody smluvních stran tři. měsíce a počíná běžet prvním dném měsíce následujícího poměsíri, v němž byla písemná výpověď dbručena druhé smluvní straně.
obec Kyje se ve veřejnoprávní smlouýě-. zavazuje hradit městu Jičínu náklady spojenés výkonem přenesené působnosti Ve výši u ,á podmínek vereinoprávn? smlouvoustanovených.
Iftajský úřad z výpisů usnesení o]iřil,_ -': veřejnoprávní smlouva byla schválenausnesením Rady města Jičína ě. 5 ze dne Ia.12'2014 a ušnesením Zastupitelstva obce Kyje zedne 21.11.2014.
Krajský úřad shledal, Že uzavření veřejnoprávní smlouvyje v souladu s ust. $ 63 odst. 1 a2 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení!, r" ,icitpozdějších předpisů .Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností raaisr.ý úřad uzavřel, že veřejnoprávnísmlouva je v souladu 

:' 
p.í'll"i předpisy a veřejným zaimeÁ,a proto podle ust. $ 160 odst. 5správního řádu rozhodl tak, jakje ou"d"ňo ve výrokové !ásti tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutÍ lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámenírozhodnutík Ministerstvu vnitra České republiky, prostřednictvím podání u Krajského úřaduKrálovéhradeckého kraje, odboru vnitra ď r'u;'rcrro živnostenského úřadu, oddělenílegislativního a právního.

otisk úředního razítka z p. Mgr. rda Tunová, v.r.
právnft oddělení legislativního a právního

Cj.:3967N22015
IID: 1071312015/KHK
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MĚsTsrÝ ÚŘnD JlČíN
odbor správních agend

Obec Kyje
507 13 Železnice

-l

_l

.ttČítrt
23.2.2015

Věc: Veřejnoprávní smlouva

Yáženápaní starostko,

v příloze Yérn zasílétme veřejnoprármí smlouvu uzavŤenou pro výkon přenesené působnosti
v oblasti projednávríní přestupků podle zákona č. 20011990 Sb. o přestupcích, v platném
znění.

Upozorňujeme na povinnost zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na uřední desce obce a
to po dobu 15-ti dnů a dále na povinnost zveřejnění informace o uzaťení veřejnoprávní
smlouvy na uřední desce obce po dobu její platnosti, jak je uvedeno v bodě V. smlouvy.

S pozdravem

i MĚsTsKÝ unnp l

I sos oí JlčlN l
I odbor spÉvních agend o|

vedoucí odboru správních agend

Příloha : Veřejnoprávní smlouva, vypis z usnesení zastupitelstr'a obce Kyje, výpis z usnesení
Rady města Jičína a roáodnutí KU KK s nabytím právní moci

ffi8

Městský úřad
Žižkovo nám.18
506 0t Jičín

tel.:493 545 350
Íax:493 545 285
lČo oozztegz

Ing. Šteřan Matuš



Veřejnopróvní smlouva č, 79/Vs/2074

uzavřená mezi městem Jičín a obcí Kyje - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j# ?líft a"?.:!:W-o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabylo právnímocidne ..ft;.?:*!S.........

Podle s 160 odst. 1 zákona č.5oo/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle 9 53
odst. 1 zákona č. t28l2ooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, město jičín na základě
usnesení rady města č. 5 ze dne 10.12.2014 a obec Kyje na základě usnesení zastupitelstva obce ze
dne21.LL.20L4,

u z a V í r a jí tuto veřejnoprávní smlouvu:

l. Smluvní strany

1.) město Jičín -Jičín, Žižkovo nám. 18

lČo27L632

ba nkovní spojen í: 9005-52454u0L0o

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým,

jakožto obec s rozšířenou působností

2.) obec Kyje - Kyje 49

lčo 00578428

zastoupená starostou obce Soňou Chmelíkovou,

jakožto obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností, tj. města Jičína

ll. Smluvní rozsah v'ýkonu přenesené působnosti

l. Za účelem efektivnějšího výkonu veřejné správy se smluvní strany dohodly, že město Jičín bude
prostřednictvím suých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Kyje avjejím správním obvodu
přenesenou působnost podle zákona č.200/L990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a
to v rozsahu vymezeném 5 53 odst. 1 tohoto zákona, konkrétně

- přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou lim svěřeny



- přestupky proti pořádku v územnísamosprávě

- přestupky proti veřejnému pořádku

- přestupky proti majetku

- přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních
předpisů o provozu na pozemních komunikacích

- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, vyuŽívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů minerálních vod a lázeňských míst.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Jičína místně příslušnými správními orgány v řízeni
pro správníobvod obce Kyje.

3. Náklady řízení vybrané orgány města Jičína při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Jičína.

4. Výnos pokut uložených orgány města Jičína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Jičína.

lll. Úhrada nákladů

1. Náklady za r,nýkon přenesené působnosti v určeném rozsahu budou obci fakturovány pololetně na
základě výkazu přestupků, kteý bude přílohou faktury a kjejichž projednání je dle této smlouvy
příslušné město Jičín. Město Jičín zašle fakturu obci Kyje nejdéle do 3Oti dnů od skončení
kalendářního pololetí a obec se ji zavazuje uhradit ve lhůtě 30ti dnů od jejího vystavení.

2.Zavýkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Kyje zavazuje uhradit městu Jičín náklady
spojené s výkonem přenesené působnosti podle čl. ll této smlouvy. Dohodnutá výše nákladů činí
2.000,-Kč (slovy dvatisícekorunčeských) za každé zahájení řízení o přestupku a L.000,_Kč (slovy
jedentisíckorunčeských) za každý přestupek, který bude odložen, postoupen nebo vyřízen v příkazním
či blokovém řízení (tzn. případy, kdy nebude zahájeno řízení o přestupku).

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že se zavazují upravit výši částek uvedených V tomto článku podle
oficiálně vyhlašované míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen podle údajů českého statistického úřadu v případě, že od posledního stanovení výše této částky
došlo ke změně míry inflace o minimálně 5%.v tomto směru městoJičín obci Kyje písemně oznámí
úpravu uýše nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti.

lV. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018.



2. Smlouva je podle s 164 odst. 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělenísouhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.

3. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Výpovědní lhůta činítři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla doručena písemná v'ýpověď druhé smtuvní straně. Poté smluvní strana, která výpověd'podala, je
povinna o výpovědi informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V. Společná a závěrečná ustanovení

1. Po dobu platnosti této smlouvy vede město Jičín veškerou spisovou agendu související s výkonem
člnností dle č1. ll. smlouvy. V případě ukončení této smlouvy předá město Jičín obci spisovou agendu
související s předmětem této smlouvy a to do 30ti dnů ode dne ukončení smlouvy, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

2. Smluvní strany zveřejníveřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů na dobu nejméně 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavřenísmlouvy a jejím předmětu.

4. Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnbu dohodou obou smluvních stran, k jejímuž uzavření je
třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

5. Vztahy vypl'ývající z této smlouvy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními správního řád u upravujícím i veřejnoprávní smlo uvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží město Jičín, obec Kyje a
jeden stejnopis Krajský úřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Jičína, usnesení zastupitelstva obce a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu - o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

V Jičíně dne LL.L2.2IL4 V Kyjích ane ...&?-:.le;..&a4?

Obec KyjeMěsto Jičín



nnĚsro;lČíru - nnĚsrsrÝ ÚŘno llČÍr.t
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V Jičíně dne 11.l2.20l4

Výpis z Usnesení č. 5
Rady města Jičína ze dne l0.l2.20l4

RM jednomyslně schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jičín a městy,
městysy a obcemi Brada-Rybníček, Březfira, Bukvice, Butoves, Češov, Dolní Lochov, Choteě,
Chyjice, Jinolice, Kacákova Lhota, Kněžnice, Kovač, Kozojedy, Kyje' Lužany, Mlázovice,
ostružno, Podhradí, Podůlší, Slatiny' Staré Místo' Svatojanshý Újezd, Šárovcova Lhota, Třtěnice,
ÚjezdPod Troskami, Valdice, Volanice, Vrbice, Vysokě Veselí, Želemice,Žeretice aŽlunice za
úěelem qýkonu části přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu ustanovení
$ 53 odst. l zákona č).200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, konkrétně :

- přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, kteréjsoujim svěřeny,
- přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
- přestupky proti veřejnému pořádku,
- přesfupky proti majetku,
- přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních

právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využiváni a dalšího rozvoje přírodních léčivých

zdrojů' zdrojů minerálních vod a lázeňslých míst.

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičína ^*fŠ:ffii1

//f


