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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 

uzavřená dle ustanovení $ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení $ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 

Na základě usnesení schůze Rady města Tišnova č. 29/2017 ze dne 25.10.2017 a usnesení 
Zastupitelstva obce Níhov č. 6 ze dne 27.09.2017, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto 

veřejnoprávní smlouvu: 

ČI.1 
Smluvní strany 

1.. Město Tišnov (obec s rozšířenou působností) 

zastoupené starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem 

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, kraj Jihomoravský 

IČ 002 82 707 
(dále jen „město Tišnov“) 

2. Obec Níhov 

zastoupená starostou obce Josefem Klímou 

se sídlem Níhov 17, 594 55 Dolní Loučky, kraj Jihomoravský 

IČ 008 42 699 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Tišnova 

(dále jen „obec Níhov“) 

ČI. 1 
Předmět smlouvy 

Orgány města Tišnova budou namísto orgánů obce Níhov vykonávat přenesenou působnost svěřenou 

zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Níhov v rozsahu vymezeném 

touto smlouvou. 

ČI. 
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

(1) Podle ustanovení $ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, budou orgány města Tišnova vykonávat namísto orgánů obce Níhov v jejím 

správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), a to projednávání 

přestupků v rozsahu ustanovení 8 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a zvláštních 

zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků, k jejichž řešení jsou příslušné orgány obcí. 

Obec Níhov přenáší touto smlouvou ná město Tišnov ve smyslu ustanovení $ 105 zákona o 

odpovědnosti za přestupky veškerou příslušnost k projednávání přestupků. 

(2) Na základě této smlouvy budou orgány města Tišnova věcně a místně příslušnými správními 

orgány v řízeních dle čl. III odst. 1 této smlouvy pro správní obvod obce Níhov. 

(3) Výnos pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut z projednávaných přestupků na základě této 

smlouvy je příjmem rozpočtu města Tišnova. 

ČI. IV 
Úhrada nákladů 

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Níhov ze svého rozpočtu městu 

Tišnovu na jeho účet č. 9005-1425641/0100, variabilní symbol — IČO obce Níhov, příspěvek ve 

výši 1.500 Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských) za jeden vyřízený přestupek.



(2) Příspěvek bude splatný 1x ročně na základě předpisu k úhradě příspěvku doplněného přehledem 

projednaných přestupků za uplynulý kalendářní rok, a to do 30 dnů po obdržení předpisu. 

ČI.V 
Doba trvání smlouvy 

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 

Účinnosti tato smlouva nabývá dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabylo právní moci, nejdříve 

však dnem 1.1.2018. 

(2) Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Město Tišnov informuje 

Krajský úřad Jihomoravského kraje o tom, že došlo k vypovězení této smlouvy. 

ČI. Vl 
Společná ustanovení 

(1) Město Tišnov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 

s výkonem činností podle čl. III této smlouvy. 

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

(3) Změnu nebo doplnění jednotlivých ujednání této smlouvy lze učinit formou písemných dodatků 

k této smlouvě, uzavřených na základě usnesení Rady města Tišnova a Zastupitelstva obce Níhov, 

se souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Níhov, 

jeden stejnopis město Tišnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy včetně příslušných příloh 

obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy. 

(5) Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Tišnova a usnesení Zastupitelstva obce Níhov o 

souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 
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