
Dohoda o zmìnì obsahu vefejDopnvnf Sml3UVY
uzavteDi mìstem UDhol• a obd Bnlkov

podle USl § 63 zákona è. 128/2000 Sb., o obdch. ve mmi pozd!jlicb pfedpis6

Na základì USD~ t84Y ~ta U~ti ~ dne..e:i.~~-? a USDeSeIÚ zastupitelstva obce
8rdkov ze dne ~ w::.~. uzavù.jf Dfte u~ sm1uvnf IU8Dy MO dohodu o unW
vefejnoprjvni smlouvy:

Mbto Unbol•, It: 00235075
zastoupeDé starostkou mìsta PhDr. L~-koo ~~bovou, MBA
se sidlem VitlaVlté ~~ 44. 273 Sl UnWt'

Obec Brdkov. It 00234176
zastoupen' ItaroStou Ing. Vladimírem DrjbeID
se sfdlem 273 51 Bralkov. Dukel~k' II

v souladu s UStaDOvenún § 63 odst. 1 Dkooa o obcfch ~ ors'ny mkta Unhoit! pro
orgány obce Brdkov vykoúVat pa~~--v p\IO-- sv8enou zvlDtnfmi ~vnfmi
pøedpisy orpndm obce ve ~VDfm obvocb1 obce BraIkov v rozsahu vymezenmt touto
dohodou o zmin~ vefejnopmvnf smlouvy (d61e jen ..dohoda,.

Na z6kl~ této dohody budou orgáDy mata Unbo&d pøi výkoau pfeoescné p1sobDOSti
v rozsahu vymezeném v èJánku m. této dohody mL~ pftIhIID~'1I1i správními orPnY
v fizenfch ve správnfm obvodu obce BraJkov. ~ fiaIú D.ebaúho.

Smluvnf rozsah výkonu pfenesené

Orgány m&ta Unholt~ ~ vyk0a6V1t ve SldvnÍID obvodu obce BrIIkov jako
mÍStD~ pfis1u1ný orgíD pI~eIM)U p6soboolt na Úleku 8I8dY pfestUpk6
(projednív'ní pfestupk6) v tomtO rozsahu:
tak, jak je vym~~ v US1IDOVeIÚ § S3 odstavce 1 úkona È. 200/1990 Sb., o
pfestupcfch, ve zn&i pozdijlfcb piedpis6.
Výkon ve vkech výte uvedených pfatUpk6 Dhmuje vedeni ptestupkové aseDdY za
obec BraJkov vè~ veJkm dokumentace, vymtiD' v pfí~ Dep..f ulolen)4Ch
povinDOlù, 1d61ení pro orgíDy èiW v tteltDím a DJdDjm flzení, ldeIeni IX'O Ï-VOCDi

pojil•ovny.
výnosy z pokut a nAhrady ~~lad1\ ffzeIú uIo!eaýc:h orPnY m&1a UaboItf pti výk~
pøenesené p6sobnosti dle této smlouvy jsou pffjmem masca UDboItf.
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rnaek IV po zmfaì zni:

Za výkCXI piedm!tu dohody v ~~~ IOZI8hu poskytne obec BrIJkov a sriho rozpoètu
matu UnhoI• plispivek na výkon ItjtDi aprjvy na jeho útet è. 19-0388138339/0800
vedený u také spoøitelny. a. s. UnhoI(. na ~~18d6 VystaveM faktury jedenkr6t roèn~ -
ck) 30.1. ~1!dujícQk) roku. . .
Pffsp!vek: je stanoven paui6Jni èástkou 1.000.- Kè za kaIdý projedDlný pøestupek.
IP8dajk:i ck) správniho obvodu obce 8IaIkov. u.~ý pr8\lUl*Dým rozMdnutún a
SOO.- Kè za b.!dý odlotený pfestupek,lPIdajícf do sprivniho obvodu obce Bralkov.
Za pfestupek spadajfcf do správního obvodu obce BrIIkov se povaluji i owmeni
postoupená mktu Unboit' z toho d6vodu, !e plchltel se *hlje Debo prlCUje nebo má
trvalý pobyt v obci Bralkov.
Poèitají se pfestupky vy~ v ~~jfcim blelldilDfm roce. Faktura bude splatni
do 1 Sti dnù ode dne jejfho vystavení.
Jednim plestupkeID ~ ro~~f vdker~ dv8doW jedMnf pfièfl8Dé jedné oIObf v jednom
doI1ém oznámeni o pøestupku nebo v jednom fjzeoj zab!jeném na r t vrh.

Tato do boda se ua v írá DI ck)bu
S~~bo kraje.Krajského úfIdu

Dohoda je uzavøena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfIdu Stfedoèeského kraje o
uQlení souhlasu s uzavfelÚm této smlouvy ~.!de priVDi DX)Ci.

Smluvni strany zvefejnf vefejnoprívni smlouvu bezodkladnì po jejím UDvfení na
úfednich des~~ svých obecních úf8d6 nejménì po dobu 1 S dnù a Dllou ji Knjskému
úøadu Stfe~kého kraje ke zvefejn&i ve V&tn1ku pdvIÙch pfedpis6 kraje.

Po dobu plalDOSti ~ OObody vyv&f smluvní strany DI úøedních deskkh svých
obecních úfad6 informaci o uzavteni ~ aD1ouvy a jejim JieckI~

Tuto dohodu je motno zm!nit pouze pf_mnou dohodou smluvnfch stran a se
souhlasem Krajského ùfIdu S~::k:-:~ kraje.

Ve vìcech v dohodì výslovn~ neupravených se fidf privní úprava platnými zákonnými
picdpisy, zejméDI zákODCID è. 128flOOO Sb., o obdch, ve mkli pozdìjlích pøedpisù a
spdvnfm lAdem.
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ÈL VI.
SpolKDj ultaDovenf



Tato dohoda se vybotovuje ve tfecb ltejoopisecb s pl8lDOStf c.i8iDiIu, z nich! kaf4á
Itt8DI obdrti jeden S1ejnopis vdej-ooprjVlíf lmlouvy s pffIobou obdrti Krajský úøad
Stfedoeesk'bo kraje spolu se IjdoItf o soubJu . uzavfenúD vefe~noprivnf smlouvy.

Prflobu k *o doOOdi tVofi ~ ~ astupite... y.. obce BraIkov, rady m&ta UnboIt! .
pravomocn6 rozhodnuti Krajsk&o ófldu S~esk6ho kraje o ud~lenf souhlasu
k UZ8vfeIú lmlouvy.

Tato dohoda vyjadfuje skuteèDou . svobodnou vAlí úèasmfkù, jejich! zástupce
smlouw pøeèetli, s jejim obsab8D souhlasí, co! stvrzuji vl8lmonlÈD{~i podpisy.

V Unhoiti dne.~'??:.t.fe.{~.

~

v .?1.~ ~ d ~~ ~Al

Ing. Vl8diDÙr Ddb
StIroIta obce Bratkov
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