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Město odolena Vod.l

Dohoda
Veřejnoprávní smlouly uzavřené mezi městem Odolena Voda a obcí
Bořanovice (uveřejněné v částce 612017 Věstníku Středočeského kraje pod č.
65/vS/2017 (KS)) o zajišt'ování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

o změně

(VERA č. 0912021)

o změně veřejnoprávní smlouvy č. VERA 020012011, zveřejněné ve Věstníku právních
předpisů Středočeského kraje pod č. 65lYSl2017 (KS) uzavřené mezi městem Odolena Voda a
obcí Bořanovice podle ustanovení § 63 odst. I zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů - o zajišťovánívýkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.

čt.l
Smluvní strany:
1. město Odolena Voda
se sídlem Dolní náměstí 14,250 70

Odolena Voda

zast. starostkou města Hanou PLECITOU
IČ: 00240559,
bank. spoj.: Komerčníbanka, a.s.
č.ú.28129201/0100
příslušnédo správního obvodu obce s rozšířenou působností
Brandýs nad Labem-St. Boleslav
(dále jen ooMěstooo)
a
2. obec Bořanovice
se sídlem Ke Kampeličce 67,250 65 Líbeznice
zast. starostou Liborem ŘÁPXnVt
rč ooznooer
bank. spoj.: Komerčníbanka, a.s.
č.ú.10826201/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Brandýs nad Labem-St. Boleslav
(dále jen ,,Obec")
nebo (také ,,smluvní strany'ú)

čt. u.

Na základě Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 23l2lZMl202I ze dne
22. 03, 2021 a usnesení Zastupitelstva obce Bořanovice č. Z5116120 ze dne 09, 12, 2020
uzavirají uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 166 odst, I zákonač.50012004
Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, Dohodu o změně Veřejnoprávní smlouvy č.
65lVSl20I7 (KS) uzavřené mezi městem Odolena Voda a obcí Bořanovice dne 09. I0. 2017,
s právní moci Středočeského kraje ze dne 19. I0.2017.
čt. nI.

Zména č1.2 - Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany se dohodly na změně článku 2. Veřejnoprávní smlouvy takto:

souladu s ustanovením § 63 odst. I zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a s ustanovením § 105 zákona ě. 25012016 Sb,, o odpovědnosti za
přestupky aŤizení o nich, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Odolena Voda
vykonávat namísto orgánů obce Bořanovice přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků.
2) Na záklaďé této Dohody budou orgány města Odolena Voda místně příslušnými
správními orgány v řízení pro správní obvod obce Bořanovice.
3) Správní poplatky anáklady ŤízenívybíranéMěstským úřadem města Odolena Voda
při plnění této Dohody jsou příjmem rozpočtu města Odolena Voda.
4) Výnosy z pokut uložených orgány města Odolena Voda při plnění této Dohody jsou
příjmem rozpočtu města Odolena Voda, není-li zákonem stanoveno jinak.
5) Obec Bořanovice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Odolena Voda
veškerou spisovou agendu souvisejícís výkonem činnostípodle této Dohody Město Odolena
Voda vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu souvisejícís výkonem
činnostípodle čI.2 této Dohody.
1)

V

čt. ry.
Zménačt.3 - Úhrada nákladů
Smluvní strany se dohodly na změně članku 3. Veřejnoprávní smlouvy takto:
1) Náklady zavýkon přenesené působnosti budou obci Bořanovice fakturovány ročně,
nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce února následujícího kalendářního roku, a to
nazél<|adé vyúčtovánípředloženého městem Odolena Voda.
2) Na zák|adě vzájemné dohody smluvních stran činícena za 1 oznámený přestupek
I.200, - Kč. Tato cena je splatná nazákladé faktury vystavené městem Odolena Voda se 14-ti
denní splatností.
3) Při nedodrženídohodnutého termínu úhrady na výkon přenesené působnosti je obec
Bořanovice povinna zaplatit městu Odolena Voda úrok z prodlení ve výši stanovené vládním
naŤizením.

čt. v.
závérečná ustanovení

je uzavŤena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
o udělení souhlasu s jejím uzavŤením nabude právní moci. Tímto dnem dohoda nabývá
1) Tato Dohoda

účinnosti.
2) Ostatní ustanovení Veřejnoprávní smlouvy zttstávajibeze zmény.
3) Smluvní strany zveřejní tuto Dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15ti dnů.
4) Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této Dohody na svých uředních deskách
sdělení o uzavření této Dohody a jejím předmětu.
5) Přílohu této Dohody tvoří Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda a Usnesení
Zastupitelstva obce Bořanovice o souhlasu s jejím uzavřením.
6) Tato Dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, ze kterých
jeden stejnopis obďrži město Odolena Voda, jeden obec Bořanovice a jeden stejnopis obdrží
Krajský úřad Středočeského kraje spolu s přílohou a se žádostí o souhlas s uzavřením Dohody.
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