
Veřejnoprávní smlouva
č.25/2018/P

Na základě usnesení Rady města Litomyšl č. 933/18 ze dne 20.11.2018 a usnesení Zastupitelstva obce
Vidlatá Seč č. 8/6/2018 ze dne 20.09.2018, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:

čt I
Smluvni strany

1. Město Litom šl
zastoupenéstarostou města Mgr. DanielemBrýdlem, LL.M.•
IČO: 00276944
DIČ: 264-276944
bankovníspojení: Komerčníbanka Litomyšl

čfsloúčtu 926591/0100
adresa městskéhoúřadu: BříŠťastných 1000, 57020

Utomyšl

Tato vefejnoprávní smlouva

je uzavřena dnem :.. ,

kraj Pardubický

kdy nabylo právní moci rozhodnuti

Krajského úřadu Pardubického kraje
Č /:.~ ,.J.: y.:::: z .

2. Obec Vidlatá Seč
zastoupenástarostou obce LubošemHeroldem
lČO: 00277550
DIČ: 264-00277550
bankovníspojení: ČSOB

črsloúčtu 187860667/0300
adresaobecníhoúřadu: Vidlatá Seč86, 57001 Litomyšl
kraj Pardubický

Či. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenř), ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány města Litomyšle vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání
přestupků ve správním obvodu obce Vidlatá Seč, a to všech přestupků v rozsahu, který by jinak
projednávaly orgány obce Vidlatá Seč.

ČI. III
Úhrada nékladO

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Vidlatá Seč zavazuje uhradit městu Litomyšl
částku ve výši 3.000,-Kč za oznámený přestupek k projednání (zapsán v rejstříku přestupků na
Městském úřadě Litomyšl), ke kterému by jinak byla příslušná obec Vidlatá Seč a její orgány.

2. Fakturu za úhradu přestupků vystaví město Litomyšl za kalendářní rok, tak že částka k úhradě bude
vypočtena jako součin počtu přestupků a ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku. Faktura bude
vystavena do 30.06., následujícího kalendářního roku.

Či. IV
Společné ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Změnit obsah smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu lze vypovědět jen

písemnou formou, výpovědní lhůta činí 3 měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů, Město Litomyšl zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

Tento dokument je vlastnictvfm města Utomyšl a obce Vldlatá Seč ©



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

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Litomyšl,
jeden obec Vidlatá Seč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas a uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Litomyšl č. 933/18 ze dne 20.11.2018, usnesení
Zastupitelstva obce Vidlatá seč Č. 8/6/2018 ze dne 20.09.2018 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Touto smlouvou se zrušuje veřejnoprávní smlouva 13/2006/P, ve znění dodatku Č. 1 a 2.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 01.01.2019.

v Litomyšli dne 21.11.2018

za obec VidlatáSeč

VeřeJný Počet
výtisk6 3
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