
Veřejnoprávní smlouva uzavřená  obcemi 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Velké Březno č. 114/2008  ze dne 8.12.2008 a 
usnesení Zastupitelstva obce Malé Březno č. 92/2008  ze dne 29.10.2008 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
 1. Obec Malé Březno 
zastoupená starostkou obce pí. Renatou Zvoníčkovou 
adresa obecního úřadu Malé Březno 7, kraj Ústecký 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 
 

a 
 

2. Obec Velké Březno 
zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Mouchou 
adresa obecního úřadu Děčínská 211,  kraj Ústecký 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 
 
 

Čl. II 
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 
- Podle §  63  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  zákona  č. 313/2002  

Sb., budou orgány obce Velkého Března vykonávat namísto orgánů obce Malého Března 
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o  
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1. 

- Na základě této smlouvy budou orgány obce Velkého Březno místně příslušnými 
správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Malého Března. 

- Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Velké Březno při plnění této smlouvy 
jsou příjmem rozpočtu obce Velkého Března. 

- Výnos pokut uložených obecním úřadem obce Velké Březno při plnění této smlouvy je 
příjmem rozpočtu obce Velkého Března. 

 
 

Čl. III 

Úhrada nákladů 
 
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: 
poskytne obec Malé Březno ze svého rozpočtu obci Velké Březno na její účet č. 883120339/0800 
měsíční příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětiset korun) a dále 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun) za 
každý  přestupek. 

Příspěvek bude poskytován v pravidelných měsíčních splátkách, vždy do 10 dne následujícího měsíce, 
na základě rozpisu projednaných přestupků. 

 

 



Čl. IV 

Doba trvání smlouvy 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci. 

 
 

Čl. V 

Společná ustanovení 
 
(1) Obec Malé Březno předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy obci Velké Březno 

veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Obec 
Velké Březno vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. 

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.  

(3) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 
Malé Březno, jeden stejnopis obdrží obec Velké Březno a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí  o souhlas s uzavřením  
veřejnoprávní smlouvy.  

(4) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Malého Března a usnesení 
Zastupitelstva obce Velkého Března o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 
 
 
 
 
Příloha: 
- Usnesení Zastupitelstva obce Velké Březno 
- Usnesení Zastupitelstva obce Malé Březno 
 
 
 
Ve Velkém Březně dne:   11.12.2008  
 
 
 
 
 
 
    Ing. Miroslav Moucha, v.r.        Renata 
Zvoníčková, v.r. 
    starosta obce Velké Březno                                     starostka obce Malé Březno 


