
Obecní úřad informuje:

Mezi obcí Dolní Bečva a městem Rožnov p/R je na dobu neurčitou uzavřena
veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti spočívající
v projednávání přestupků městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm pro
správní obvod obce Dolní Bečva ve správním řízení dle § 53 zákona Č. 200/1990
Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tj. přestupků proti pořádku ve
státní správě ve věcech, které jsou obcím svěřeny, přestupků proti pořádku
v územní samosprávě, předstupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti
majetku, jakož i přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány
porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
a projednávání přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího
rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a
lázeňských míst, tj. zejména projednávání, rozhodování a ukládání pokut, a to i
v blokovém (§84 zákona) či příkazním řízení (§87 zákona), vč. výkonu
rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouva vč. dodatků je přístupna k nahlédnutí v
kanceláři starosty obce Č. 5.

Vyvěšeno: 6. 11. 2009

Sejmuto: 23. 11. 2009

Pověřený pracovník: Vašková Eva
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15. října 2009

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNí OSOBA ČíSLO JEDNACí

JUDr. Svatava Krejčířová KUZU65313/2009

SPISOVÁ ZNAČKA

KUSP/65313/2009/PŽÚ/Kre

ROZHODNUTí

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen "správní orqán") jako věcně
i místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), a ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb, správni
řád, ve znění pozdějších předpisů,

uděluje s o u h I a s

s uzavřením dodatku č. 4 veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128,
Rožnov pod Radhoštěm, a obcí Dolní Bečva, č.p. 340, Dolní Bečva, ze dne 30.9.2009 na výkon přenesené
působnosti spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou.

Odůvodnění:

Správni orgán obdržel dne 1.10.2009 žádost města Rožnov pod Radhoštěm a obce Dolrn Bečva o uděleni
souhlasu s uzavřením dodatku ze dne 30.9.2009 o změně veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rožnov pod
Radhoštěm a obcí Dolní Bečva, na jejímž základě budou orgány města Rožnov pod Radhoštěm vykonávat
přenesenou působnost pro orgány obce Dolní Bečva spočívající v projednávání přestupků ve smyslu ust. § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znéru pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou Dle ust. §
160 odst. 5 správního řádu mohou být veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy,
uzavírány, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu. Ten posuzuje
veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.
Žádost byla řádně doložena výpisem z usnesení Rady obce Dolní Bečva a výpisem z usnesení Rady města
Rožnov pod Radhoštěm, kterými orgány obcí vyslovují souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Správním
orgánem bylo zjištěno. že město Rožnov pod Radhoštěm má pro projednávání přestupků k dispozici osoby
s potřebnou odbornou způsobilosti, což je známo správnímu orgánu z jeho úřední činnosti. Obec Dolní Bečva
nemá pro výkon předmětné agendy odborně způsobilou osobu a odpovídající zázemí. Dopravní spojeni pro
občany obce Dolní Bečva je v pracovní dny zajištěno.
Správní orgán po přezkoumání obsahu dodatku č. 4 veřejnoprávní smlouvy a posouzení všech dalšich
písemných podkladů, které mu byly předloženy, dospěl k závěru, že předložená veřejnoprávní smlouva splnure
veškeré zákonem požadované náležitostí stanovené v ust. § 63 odst. 2 zákona o obcích. Správni orgán neshledal
žádné důvody, které by bránily udělení souhlasu s uzavřenirn uvedené veřejnoprávní smlouvy. proto rozhodl tak,
jak je popsáno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení
k Minísterstvu vnitra ČR prostředníctvím odboru právn'ho a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu
Zlínského kraje. ---
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Doda tek č. 4,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 3/2003 ze dne 25.2.2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm Č. 1268/60 ze dne 13.7.2009 a
usnesení Rady obce Dolní Bečva Č. 37/07/09-RO-U ze dne 22.7.2009, bod 2. uzavírají níže
uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě Č. 3/2003 ze dne 25.2.2003
schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. LPO/511/03/Pa, ve znění
dodatků Č. 1, 2 a 3 schválených rozhodnutím Kraj ského úřadu Zlínského kraje:

ČI. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

zastoupené starostou města JUDr. Jaroslavem Kubínem
se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 ROŽllOVpod Radhoštěm,

Zlínský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304271
Bankovní spojení: Č.Ú. 19-1764133369/0800, VS VS 21113701

dále jen město Rožnov pod Radhoštěm

a

2. Obec Dolní Bečva

zastoupená starostou obce Pavlem Manou
se sídlem na adrese obecního úřadu: Dolní Bečva čp. 340, PSČ 756 55

Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00303747
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 3523-851/0100

dále jen obec Dolní Bečva

ČI. II.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy takto:



Odst. l. čl. IV. nově zní:

,,1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření této
smlouvy nabude právní moci."

ČI. III.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

ČI. IV.

l. Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci.

2. Smluvní strany zašlou tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě Krajskému úřadu Zlínského
kraje ke schválení a zveřejnění ve věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

3. Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, jímž byl udělen 'souhlas
s uzavřením tohoto dodatku, na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu
15 dmi

4. Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze měnit jen písemnou dohodou smluvních
stran. K uzavření takové dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po
jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran a jedno vyhotovení s přílohou, kterou
tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Dolní Bečva
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením tohoto dodatku, obdrží příslušný krajský úřad.

6. Přílohu tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod
Radhoštěm a Rady obce Dolní Bečva a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30.9.2009

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta Rožnova p.R.

PavelMana
starosta obce Dolní Bečva


