Dohoda
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Hostouň
podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(uveřejněné ve Věstníku Středočeského kraje pod č. 311/VS/2003) - zajišťování výkonu
přenesené působnosti ve věcech přestupků
Čl. I
Smluvní strany
1. Statutární město Kladno, IČO 00234516, se sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52,
zastoupené primátorem města Mgr. Milanem Volfem, (dále jen Statutární město Kladno)
a
2. Obec Hostouň, IČO 00234397, se sídlem Hostouň čp. 119, 273 53, zastoupená starostou obce Jiřím
Vildou, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – Statutárního města Kladna,
(dále jen obec Hostouň).
Čl. II
Na základě usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Kladna, písmeno Q, ze dne 13. 9. 2017
a usnesení Zastupitelstva obce Hostouň č.
, ze dne
, uzavírají uvedené smluvní strany
v souladu s ustanovením § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí
Hostouň dne 19. 7. 2003.
Čl. III
Změna smluvního rozsahu výkonu přenesené působnosti
Smluvní strany se dohodly na změně článku II veřejnoprávní smlouvy takto:
(1) V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, budou orgány Statutárního města Kladna vykonávat namísto
orgánů obce Hostouň přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Statutárního města Kladna místně příslušnými
správními orgány v řízeních o přestupcích pro správní obvod obce Hostouň.
(3) Správní poplatky a náklady řízení vybírané Magistrátem města Kladna při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu Statutárního města Kladna.
(4) Výnos pokut uložených orgány Statutárního města Kladna při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu Statutárního města Kladna.
(5) Obec Hostouň předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Statutárnímu městu Kladnu
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle této smlouvy. Statutární
město Kladno vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

Čl. IV
Změna úhrady nákladů
Smluvní strany se dohodly na změně článku III veřejnoprávní smlouvy takto:
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hostouň ze svého rozpočtu
Statutárnímu městu Kladnu na jeho účet vedený u Komerční banky, č.ú.: 19-729141/0100, VS
710213615 příspěvek ve výši 1000 Kč (slovy jedentisíckorun) za každý oznámený přestupek a to při
vyúčtování za uplynulý rok nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku následujícího.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
Tato dohoda je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Tímto dnem dohoda nabývá účinnosti.
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na svých úředních deskách
(nejméně po dobu 15 dnů).
Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti dohody na svých úředních deskách sdělení o uzavření
této dohody a jejím předmětu.
Přílohu k dohodě tvoří usnesení Zastupitelstva Statutárního města Kladna a usnesení
Zastupitelstva obce Hostouň o souhlasu s jejím uzavřením.
Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden výtisk obdrží
Statutární město Kladno, jeden výtisk obdrží obec Hostouň a jeden výtisk spolu s přílohou a se žádostí
o souhlas s uzavřením dohody obdrží Krajský úřad Středočeského kraje.
V Kladně dne
Mgr. Milan Volf
primátor Statutárního města Kladna

V Hostouni dne
Jiří Vilda
starosta obce Hostouň

