
Veřejnoprávn í  smlouva  o  přenosu  př ís lušnost i  k  projednávání  
přestupků  

 
 
Na základě usnesení rady města Kasejovice  ze dne 13.11.2018 č. usnesení RM/9/2018 a usnesení 
rady města Nepomuk ze dne 21.11.2018, čj. JedNR4-2/2018 (USN-R4-36/2018),   uzavírají  níže 
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu. 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
1. Město Kasejovice 

se sídlem Kasejovice 98, 335 44 
zastoupené starostkou města Ing. Marií Čápovou 
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk 
Plzeňský kraj  
IČO: 00256731 
(dále jen „město Kasejovice“) 
 

a 
 
2. Město Nepomuk 

zastoupené starostou města Ing. Jiřím Švecem 
se sídlem Nám. A. Němejce 63, 335 01  Nepomuk 
jako obec s rozšířenou působností  
Plzeňský kraj 
IČO: 00256986 
(dále jen „město Nepomuk“) 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
Orgány města Nepomuk budou namísto orgánů města Kasejovice vykonávat přenesenou působnost 
svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu města Kasejovice 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nepomuk 
věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu města Kasejovice.  
 
 

Článek III. 
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 
Orgány města Nepomuk budou v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu města Kasejovice veškerou 
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům města Kasejovice účinnými právními 
předpisy.  
 
 

Článek IV. 
Úhrada nákladů 

 
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Kasejovice ze svého rozpočtu městu 
Nepomuk na jeho účet číslo 19-0725628399/0800 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za jeden vyřízený přestupek. Příspěvek se uhradí za každé čtvrtletí dle vyřízených 
přestupků na základě faktury se splatností 15 dnů ode dne doručení. 



 
 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy 
rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní 
moci. 
 
 
 

Článek VI. 
Společná ustanovení 

 
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách svých obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje. 

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

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve  třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město 
Kasejovice, jeden město Nepomuk a jeden stejnopis, včetně příslušných příloh, obdrží 
Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

4. Nedílnou přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Kasejovice a usnesení 
rady města Nepomuk a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy. 

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení 
smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

6. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která vyžaduje souhlas 
Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

 
 
 
 
V Nepomuku dne                                                            V Kasejovicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

starosta města Nepomuk                                starostka města Kasejovice 
                             Ing. Jiří Švec                                                Ing. Marie Čápová       


