Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 111/10/2020
ze dne 28. 12. 2020

uzavření Dohody o změně Veřejnoprávní smlouvy č. 66/VS/2019 (KS)
o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

schvaluje
návrh Dohody o změně Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Odolena
Voda a obcí Zdiby (uveřejněné v částce 2/2019 Věstníku Středočeského kraje pod č.
66/VS/2019(KS)) – o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech
přestupků uzavřené dne 28.1.2019, schválené KÚSK dne 19.2.2019 (dále jen
„Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy“), a to ve znění uvedeném jako příloha 2
tohoto usnesení;

II. rozhoduje
o uzavření Dohody o změně Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Odolena Voda,
IČO: 00240559, se sídlem: Dolní náměstí 14, Odolena Voda, PSČ: 25070,
zastoupeným starostkou města a obcí Zdiby, IČO: 00241032, se sídlem: Průběžná
11, Zdiby, PSČ 250 66, zastoupená starostkou obce, ve znění uvedeném jako příloha
2 tohoto usnesení;

III. ukládá
starostce Obce Zdiby uzavřít při splnění zákonných povinností (získání souhlasu
krajského úřadu k uzavření) Dohodu o změně Veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. a
II. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková, starostka
Provede:
JUDr. Eva Slavíková, starostka
Na vědomí:
Město Odolena Voda
Přílohy:
1) Veřejnoprávní smlouva č. 66/VS/2019 (KS)
2) Návrh Dohody o změně Veřejnoprávní smlouvy, včetně průvodního dopisu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 111/10/2020
Usnesením zastupitelstva obce č. 5/8/2018 ze dne 28.12.2018 bylo rozhodnuto o zajišťování
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků městem Odolena Voda. Tato
přenesená působnost je vykonávána na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 66/VS/2019 (KS) o
zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků účinné od 19.2.2019.
• Počet přestupků řešených obcí Zdiby v roce 2019 = 27 přestupků, v r. 2020 = 23 přestupků.
Vzhledem k tomu, že v mezidobí od uzavření smlouvy došlo ke zvýšení nákladů na přestupkové
řízení, a to nejen na technické zabezpečení činnosti přestupkového orgánu, ale i k nárůstu cen
poštovních služeb, požaduje město Odolena Voda navýšení platby za oznámený a řešený
přestupek, a to o 200,- Kč/ přestupek. Původní částka 1000,- Kč/ přestupek tak bude navýšena na
částku 1200,- Kč/přestupek. S přihlédnutím k počtu řešených přestupků v r. 2019, ale i za
převážnou část r. 2020 tak lze predikovat navýšení nákladů na r. 2021 cca o 5.000, - Kč.
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JUDľ. M. ondruška

V oDoLENĚ, volĚ oľB
1 .ŕíjna 2020

Věc: Návľh na zvýšenípoplatku za přestupky
Y źĺŽęná'paní staľo stko'

dne 28. 01. 2019 byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva mezi Městem odolęna Voda a
obcí Zdiby o přenesené působnosti na úseku projednávaní přestupků (dále jen ,,Smlouva'o).
V této smlouvě v čl. je stanovena cena za jeden přestupek ve qýši 1.000,- .Kč

il

od doby sjednání této Smlouvy uplynul již delšíěas. Za đobuplatnosti Smlouvy

se

zýšily náklady na přestupkové řízení, ať v samotném správním Ťizeni, kde se zvýšil počet
úkonů,tak nákladech na technické zabezpeěení činnosti toho oľgánu, ale hlavně došlo
k významnému zvýšenícen poštovních sluŽeb. S ohledem na zvýšené náklady navrhuji tímto
upľavit částku za oznámený přestupek a to na částku 1.200'-Kě.
V příloze tohoto přípisu zasilám návrh ną novelu Veřejnopľávní smlouvy, kteľá byla

na pľacovní úrovni pľojednana s Kľajem. Pokud s návrhem na změnu Veřejnopľávní smlouvy

souhlasíte, prosím o sdělení, kdy Vámi Íizená obec bude tuto novelu smlouvy
pľojednávat. V případnédotazyje moŽné konzultovat s pľávníkem města JUDľ. ondľuškou.
S pozdľavem
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(Návrh)
Dohoda
Veřejnoprávní smlouvy uzavřen é mezí městem Odolena Voda a obcí Zdiby
(uveřejněné v částce 2l20l9 Věstníku Středočeského kraje pod č. 66Nst2019 (Ks))
o zajišt'ování výkonu přenesené působnostĺ ve věcech přestupků
o změně

(VERA č,. 12020)

o změně veřejnoprávní smlouvy č. VERA O3ll2}t9, zveřejněné ve Věstníku právních
předpisů Středočeského kľaje pod č. 66Nsl2}l9 (KS) uzavřenémezi městęm odolená Voda a
obcí Zdiby podle ustanovení $ 63 odst. l zźtkonač,.I2812O0O Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisri - o zajišťovánívýkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.

člI
Smluvní stľany:

l. město odolena Voda

sídlem Dolní náměstí 14,250 70 odolena Voda
zast. staľostkou města Hanou PLECITOU
Ič:00240559
bank. spoj.: Komeľčníbanka, a.s.
se

č,.il.28129201/0100

příslušnédo spľávního obvodu obce s ľozšířenoupůsobností
Bľandýs nad Labem-St. Boleslav
(dále jen ,,Město.,)

a
2. obec Zdiby
se sídlem Pľůběžná11,250 66

Zdiby

zast. staľostkou JUDľ. Evou Slavíkovou
Ič 00241032
bank. spoj.: Komeľčníbankao a.s.

č.ú.262320tl0l00
příslušná do spľávního obvodu obce
Bľandýs nad Labem-St. Boleslav
(dále jen ,,obec'()
nebo (také,,smluvnístľany.,)

s

ľozšířenoupůsobností

čl n.

Na zfüladě Usnesení Zastupitelstva města odolena Voda č.........12020 ze đne
.......12020 a usnesení Zastupitelstva obce Zđibyč. ......... ze dne .,.....l202O uzaviraji

uvedené smluvní stľany v souladu s ustanovením $ l66 odst. 1 zákonač.5O0l20O4 Sb., spľávňí
řád, ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně Veřejnoprávní smlouvy č,. 66lvŠl20lg
(KS) uzavřené mezi městem odolena Voda a obcí Zdibi dńe 28. 01.zOIb, správní moci
Středočeského kľaje ze dne 19.02.2OI9.

čl. nr.

Změna čl.2 - Smluvní rozsah výkonu přenesené působnostĺ
Smluvní strany se dohodly na změně článku 2. Veřejnopľávní smlouvy takto:
l) V souladu s ustanovením $ 63 odst. zákona č). l28l20}0 Sb., ó obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů, a s ustanovením $ 105 zákona č). 25012016 Sb., o odpovědnosti za

l

přestupky aiízeĺio nich, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města odolena Voda
vykonavat namísto oľganů obce Zdiby přenesenou působnost na úseku projednávaní přestupků.
2) Na základc teto Dohody budou oľgány města odolena Voda místně příslušnými
správními orgány v Íízenipro správní obvod obce Zdiby.
3) Spľávni poplatky a náklady tizení lybíľanéMěstským úřadem města odolena Voda
při plnění této Dohody jsou příjmem rozpoětu města odolena Voda.
jsou
4) Výnosy z pokut uložených oľgany města odolena Voda při plnění této Dohody
příjmem rozpočtu města odolena Voda, není-li zákonem stanoveno jinak.
5) obôc Zdiby předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu odolena Voda veškerou
spisovou agendu související s ýkonem činnostípodle této Dohody Město odolena Voda vede
p'o douu plátnosti této smlouvy veškerou spisovou sluŽbu související s ýkonem činnostípodle
ě|'2této

Dohody'

Čl. rv.
Zménačl.3 - Úhľada nákladů

Smluvní stľany se dohodly na změně ělánku 3. Veřejnopľávní smlouvy takto:
1) Nák1ady za qýkon přenesené působnosti budou obci Zdiby fakturovány roěně,
neipozde;i k poslednímu kalendářnímu dni měsíce únoľa následujícího kalenđářníhoroku, a to
na základě vyúčtovánípředloženého městem odolena Voda.
2) Na základě vżájemné dohody smluvních stľan činícęna za 1 oznámený přestupek
1.200,_ Kč. Tato cena je sptatná na základě faktury vystavené městem odolena Voda se 14-ti
denní splatností.
l) prĺ nedodrŽení dohodnutého teľmínu úhlady na ýkon přenesené působnosti je obec
Zdíby povinna zaplatit městu odolena Voda úrok z prodlení ve qýši stanovené vládním

nďízením'

čl v.

Závérečnáustanovení
1) Tato Dohoda je uzavřena dnem, kdy ľozhodnutí Kľajského uřadu Středoěeského kľaje
o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude pľávnímoci. Tímto dnem dohoda nabývá
úěinnosti.
2) ostatní ustanovení Veřejnopľávní smlouvy zristávají beze změny.
3) Smluvní stľany zveÍejni tuto Dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů.
4) Smluvní stľany vyvěsí po dobu platnosti této Dohody na sqých uředních deskách
sdělení o uzavření této Dohody a jejím předmětu.
5) Přílohu této Dohody tvoří Usnesení Zastupitelstva města odolena Voda a Usnesení
Zastupitelstva obce Zdiby o souhlasu s jejím uzavřením.
6) Tato Dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností oľiginálu, ze kteľých
jeden stejnopis obdrŽí město odolena Voda, jeden obec Zdiby a jeden stejnopis obdrŽí Kĺajský
úřad Středočeského kľaje spolu s přílohou a se Žádostí o souhlas s uzavřením Dohody.

V odolené Vodě

Hana PLECITA
staľostka města

..2020

Ve Zdibech

Ż0Ż0

JUDr. Eva SLAVIKOVA
staľostka obce

