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Veřejnoprávní
smIouva
Nazák|aděusnesení
radyměstaŽďárunadsázaýo!ě' 51l2018loPze dne17.12'2018
a usnesenl
|adyměstyse
Nové
Vese|íze dne18.12'201ač'||/18,
uzavírajíniže
uvedené
smluvnÍ
siranytutoveřejnopráVní
smIouVu:
Č|.I
smIuvn|$tÍany
1 M&to Žďář nad sázavou' zastoupené
starostouměstá |ng' lúartinem
lvlrkosem'AccA,
|co 295841.
zižkÓua227|1'
59131Ždárnadsázavou'
částŽďárnad
sázavou1.KrajVysočina
2' M&ty3 Novévese|í,zastoupéná
stalostoupanemMVDr'zdeňkemKfivánkem'
lco| 00294926'
Na Městéčku
114,59214 NovéVese|Í.KrajVysočina

Č|.||
Předmět 8mIouvy
Vsouladus s 6'3odst' 1 zakonač' 128/2000
předpisů'
sb, o obclch'vézněnípozdějš|ch
budou
olgány měsla zdár nad sázavou namlsto orgánůměstyséNové Vese|íVykonávatpřeneseno!
púsobnostsvěřenouzvláštními
zákony orgánůmměstyseNoVéVése|ív rozsahuvymezenémtouto
smlouvou,

ct. l

působnosti
smIuvní]ozsahvýkonupřene8ené
předpisů'
V sou|adu
s s 63 odst'1 zákonač.128i2000
sb.' o obcích.
ve zněnípozdějŠích
a s ust'105
zákonač'250/20,16
sb', o odpovědnosti
za přestupky
a řízenio nich(dá|ejen ''zákono odpovědnosti
Ža přestupky.)'
bude MěstskýÚřad Žďár nad sázavou.odbormájetkoprávní.
vykonávatnamlsto
přénesenou
působnost
městyseNovéVése|ívjejímspráVnlmobvoduVeŠkerou
k projednávání
přestupkú
právními
svěřenouorgánům
městyseNovéVese|Í
účinnými
Předpisy.
Na zék|adětétosmlouvybudé[4ěstskýúřadzďár nad sázavou,odbormajetkopráVnÍ'
mÍstně
prls|uŠnýrn
prospráVnIobvod
spráVnÍm
o|gánemv řízeních
městyseNovéVese|Í'
Výnospokutu|oŽených
l.lěstským
úřadem
zdár nad sázavou.odboremmajetkoprávnÍm'
a náhrada
přljmém
nák|adů
řÍzenÍje
rozpočtu
městaŽďárunadsázavou.

Č|.
v

Úhrada nák|adú
za výkon předmětusmlouvyv určeném
rozsahu poskytneměstys NoVéVese|íměstu Ždár nad
příspěvekve výši2.500Kč2a kaŽdédoš|é
sázavou na jeho účet
oznámenípřestupkuv danémroce
spadajícldo správníhoobvoduměstyseNovéVese||a za kďdé došléoznámení.kdy podezře|ým
z přestupkuje občán' kte.ý má v územnÍm
obvodu městyse NoVéVesé|ítfua|ébydliŠtěnébo
se v tomtoúzemním
obvoduzdŽuje nébopracuje'
Tato částkabude sp|atnádo 10 dnůodédne doruÓenlVyÚčtování'
kteréprovedeměsto Žd'ár nad
sázavou vŽdyk 30' 6' a k 31' '12'přís|ušného
roku'sm|uvnÍ
stranyse dohodly,Že součást|Vyúčtovánl
přestupces uvedenÍmporuŠenÍ
bude příloha.ve ktérébude uvedenojménoa přÍjmenÍ
konkrétnÍho
ustanoVenÍŽv|áŠtn
Íhoprávníhopředpisu'

Č|.
v

ooba trvánÍ8m|ouvy
1'
Tatosm|ouva
se uzavkána dobuurčitou
odjejÍho
uzavřen
i do 31' 12'2022.
Tatosm|ouvajé
uzavrena
dnem'kdyrozhodnut|
Krajského
úřadukÍaje
Vysočina
o udě|ení
souhlasu
s uzavřenim
tétosm|ouvy
nabydepÍávnl
moci'
2
VeřejnoprévnÍ
jen písemnou
smlouvulze vypovédět
formouvétřÍměsíČní
výpovědnl
době'
kterápočíná
běžetprvnlmdnemmésÍce
následujÍcÍho
podoručeni
výpovědi.

Čt.vl.
spo|očná
ustanovení
1'
N'íěstys
NoVéVese||předádo 7 dnůode dne uzavření
sm|ouvy
Městskému
úřaduŽďár nad
sázavlu-Veškero.u
spisovou
agendusouvisejlcÍ
podleč|'|||'tétosm|ouvy'
s Výkonem
činností
|\4ěstský
úřadzdérnad sázavoupovedepo ce|oudobup|atnosti
tétosm|ouvyveškerou
spisovouslužbů
související
pod|é
s uikoneměinností
č|'|||této
sm|ouvy.
2.
změni|obsahtétosm|ouvy|ze jen pÍsemnou
dohodousm|uvnÍch
stran'K uzavřenítéto
dohodyje nutné
rozhodnutí
Krajského
úřadukíajeVysočjna
o udě|enlsouh|asu
se Žměnouobsahu
smlouw.
3'
sm|uvní
stranyzveřejní
veřejnoprávní
po jej|muzavřenÍ
sm|ouvubezodk|adně
na úředních
podobu15dnů.
deskáchsvlichúřadů
nejméně
Po dobu p|atnosti
tétosm|ouvyVyvěsÍsmluvnÍ
stranyna úřednÍch
deskáchsvýchúřadů
1
informacio
uzavření
předmětu.
tétosmlouvy
a jejÍm
5'
Tatosm|ouva
8eVyhotovuje
Vetrechstejnopisech'
přičemŽ
jedenstejnopis
obdÉ|městoŽdár
jedenstejnopis
nad.sázavou'
obdÍží
o městysNovéVese||a jedenstéjnopis
VerejnopráVnÍ
sm|ouvy
s přl|ohou
obdrŽí
KrajskýúřadKrajeVysočina
spo|us Žádostio souh|ass uzavřenÍm
VeřeinoDrávní
smlouvy.
6'
Při|ohuk tétosmlouvěfuoříusnesenlrady městaŽďáÍunad sázavou a usneseníÍady
městyseNovéVese|Í
o souh|asu
s uzavřenÍm
tétosm|ouvy
a pravomocné
rozhodnuti
Krajského
Úřadu
o udělenísouh|asu
k uzavření
smlouvy'

Ve Žďářenadsázavoudne: í9' 12'2018

Ing.MartinMrkos,
stérostaměsta Žd
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