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 5/8/18
ze dne 28. 12. 2018

k uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti ve
věcech přestupků
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

schvaluje

návrh veřejnoprávní smlouvy k uzavření mezi Městem Odolena Voda a Obcí Zdiby
ve znění uvedeném jako PŘÍLOHA 1 tohoto usnesení;

II. souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Odolena Voda a Obec Zdiby ve
znění dle bodu I. za účelem výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků;

III. rozhoduje, že

Obec Zdiby, se sídlem: Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66, IČO: 00241032, zastoupená
starostkou obce, je oprávněna uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. tohoto
usnesení s Městem Odolena Voda, se sídlem: Dolní náměstí 14, Odolena Voda, PSČ:
25070, zastoupeným starostkou města;

IV. ukládá

starostce Obce Zdiby uzavřít při splnění zákonných povinností (získání souhlasu
krajského úřadu k uzavření) veřejnoprávní smlouvu dle bodu III tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

Rada obce
starostka
Město Odolena Voda
návrh veřejnoprávní smlouvy

příloha č. 1 k usnesené Zastupitelstva obce Zdiby č. 5/8/18 ze dne 28. 12. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 5/8/18

Obec Zdiby doposud řešila v předchozích letech problematiku výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků prostřednictvím vlastního zaměstnance, a to do 05/2018, kdy
došlo k ukončení pracovního poměru zaměstnance. Následně byl problematika řešena
prostřednictvím externí právní služby poskytované advokátem (advokátní kanceláří). Náklady na
řešení problematiky přestupků a přestupkové agendy prostřednictvím externí právní služby lze
považovat za neúměrné potřebám a finančním možnostem Obce Zdiby, přičemž výrazně
hospodárnějším způsobem zajištění řešené agendy je uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí s
rozšířenou působností ve stejném správním obvodu, podle níž budou orgány jedné obce
vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce.
• Počet přestupků řešených obcí Zdiby v roce 2015=26 přestupků, 2016 = 31 přestupků, 2017 =
28 přestupků, 2018 byl cca 25 přestupků.

• Náklady na externí právní službu pro řešení přestupků v roce 2018 jsou stanoveny ve výši
2.200,- Kč/hod. přičemž řešení každého přestupku zabere čas v řádu více hodin (posouzení
podkladů, jednání s přestupcem, případný výslech svědků a přestupce, sepis rozhodnutí, sepis
rozhodnutí o odvolání atd.)

• Náklady obce Zdiby při uzavřené veřejnoprávní smlouvě jsou stanoveny na 1.000,-Kč za jeden
přestupek (bez další úhrady za počet hodin), kdy výnos z pokut se stává příjmem obce/města
s rozšířenou působností. Příjmy z pokut jsou zanedbatelné a v mnoha případech i
nevymahatelné.

• Rozdíl v nákladech na řešení 1 přestupku je v průměru předpokládán ve výši minimálně 6 a
více tis. Kč.

Současně lze v podmínkách Obce Zdiby důvodně předpokládat na základě uzavření předmětné
smlouvy, kromě hospodárnosti a výrazně menší ekonomické zátěže, také větší flexibilitu při
řešení přestupků a dodržování předepsaných lhůt.

S ohledem na větší počet nedořešených spisů (přestupků), je doporučováno uzavřít příslušnou
smlouvu co nejdříve.

Příloha: podání MV ze dne 22. 10 2018

