Veřejnoprávní smlouva č. 3l2ot7 uzavřená obcemi

podle ustanovení § 63 zákon a č,128|2OOO Sb. o obcích (obecní zřízenÍ), v platném zněnÍ.

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na základě usnesení rady města Č. t24 ze dne
Q6.o4.2oL7
a

městys Zápy na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.o3.2oL7
uzavírajítuto veřejnoprávní smlouvu.

čt. r
Smluvní strany
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
zastoupené starostou města lng. Vlastimilem Pickem
se sídlem Masarykovo nám. !,25O 0! Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
lČo 0o24o079
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
a

Městys Zápy
zastou pená sta rostou městysu Vladim írem Vlčkem
se sídlem Zápy 7t,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
lčo 00472051
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíBrandýs nad Labem -Stará
Boleslav

čl. z
Předmět smlouvy
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bude na základě § 63 odst. 1'zákona Č.t28l20OO
Sb. o obcích, v platném znění s účinnostíod 01.05.2017 prostřednictvím svých orgánŮ
vykonávat namísto orgánů městysu Zápy v jeho správním obvodu přenesenou pŮsobnost
podle zákona č, z1o/t990 sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisŮ v rozsahu
vymezeném § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy jsou orgány města Brandýs nad Labem
orgány v řízenípro správní obvod městysu Zápy.

- Stará Boleslav správními

Správní poplatky vybírané městským úřadem města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Při
plněnítéto smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

r

Výnos pokut uložených Městským úřadem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav při plnění
této smlouvy je příjmem rozpočtu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Městys Zápy předá do 1_5 dnů ode dne účinnostitéto smlouvy městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav oznámení o přestupcích došlá po 01.05.2017. Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou agendu souvisejícís výkonem
činnosti podle čl. 2 této smlouvy.

čl. g
úhrada nákladů
v určenémrozsahu poskytne městys Zápy ze svého
rozpočtu městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na účetč. 19-6584L82/O80O, vedený u
Českéspořitelny a.s., příspěvek ve výši 1.000,- Kč za každézahájené řízení ve smyslu ust. § 67

Za výkon předmětu této smlouvy

a § 68 zákona č. 200lL99O Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které místní
příslušností spadá do územníhoobvodu městysu Zápy, kde byl přestupek spáchán a na
pachatele přestupku, kteříse v jeho územnímobvodu zdržujínebo pracují. Vyúčtováníbude
prováděno čtvrtletně vždy k 3]..3., 30,6., 30.9. a 3L.L2, příslušnéhoroku. Příspěvek je splatný
vždy do 14 dnů od konce daného čtvrtletí.

čt. +

Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností písemnévýpovědi kterékoli ze
smluvních stran. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počínáběžet od 1. dne měsíce následujícího
po doručenívýpovědi druhé smluvní strany.

Tato smlouva je podle § 66c) odst. 1 zákona č, t28/2OO0 Sb, o obcích, v platném zněnÍ,
uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy nabude právnímoci.

čl. s
Společná a závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadůinformaci o uzavřenísmlouvy a jejím předmětu.

podléhajíschváleníobousmluvních
Tato smlouva můžebýt měněna dodatky, které
souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje,

stran

a

které po jednom obdržíměsto Brandýs
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech,

nadLabem-StaráBoleslav,městysZápyajedenstejnopisKrajskýúřadStředočeskéhokraje
smlouvy,
společně se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní

Boleslav a
přílohy této smlouvy tvoří usnesení Rady města Brandýsa nad Labem - stará
uzavřením této smlouvy,
usnesení Zastupitelitva městys uZápy o souhlasu s

v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

v Zápech
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