
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000153-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 20. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva s obcí - stacionární radar

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména zpomalení rychlosti jízdy vozidel v obcích, je 
zájem ze strany Policie ČR a starostů obcí o měření rychlosti jízdy vozidel.

V této souvislosti RM souhlasila s realizací záměru pronájmu kamerového systému pro úsekové měření 
rychlosti pro roky 2019-2024 usnesením z 29.05.2018 a dne 12.06.2018 usnesením schválila místa 
měření v rámci přípravy nové veřejné zakázky.

V návaznosti na stanovená místa měření předkládáme veřejnoprávní smlouvu s obcí Trotina.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
veřejnoprávní smlouvu č. KTÚ/VERJ-2018/568 s obcí Trotina o výkonu některých úkolů 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města jejím podpisem

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Veřejnoprávní smlouva č. KTÚ/VERJ-2018/568

ZPRACOVAL: Božková Zuzana



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000158-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 20. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva s obcí Velký Vřešťov

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 10.10.2003 byla s obcí Velký Vřešťov uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k 
projednávání přestupků, která nabyla právní moci dne 05.11.2003. V návaznosti na legislativní změnu 
zákona o přestupcích je nutné ukončit stávající veřejnoprávní smlouvu a zároveň uzavřít novou smlouvu, 
která umožní pokračování ve výkonu přestupkové agendy.

Řešení přestupkové agendy vykonává odbor kanceláře tajemníka úřadu pro většinu obcí v našem 
správním obvodu právě na základě veřejnoprávních smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Usnesení má vliv pouze na příjmovou stránku rozpočtu města.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0504 s obcí Velký Vřešťov a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0415 s obcí Velký Vřešťov a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0504

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0415 

Příloha č. 3 - ceník

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000159-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 20. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva s obcí Mostek

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 21.04.2010 byla s obcí Mostek uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k 
projednávání přestupků, která nabyla právní moci dne 29.05.2010. V návaznosti na legislativní změnu 
zákona o přestupcích je nutné ukončit stávající veřejnoprávní smlouvu a zároveň uzavřít novou smlouvu, 
která umožní pokračování ve výkonu přestupkové agendy.

Řešení přestupkové agendy vykonává odbor kanceláře tajemníka úřadu pro většinu obcí v našem 
správním obvodu právě na základě veřejnoprávních smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Usnesení má vliv pouze na příjmovou stránku rozpočtu města.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0489 s obcí Mostek a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0409 s obcí Mostek a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0489

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0409

Příloha č. 3 - ceník

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000160-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 20. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Brusnice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 15.10.2003 byla s obcí Horní Brusnice uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k 
projednávání přestupků, která nabyla právní moci dne 07.11.2003. V návaznosti na legislativní změnu 
zákona o přestupcích je nutné ukončit stávající veřejnoprávní smlouvu a zároveň uzavřít novou smlouvu, 
která umožní pokračování ve výkonu přestupkové agendy.

Řešení přestupkové agendy vykonává odbor kanceláře tajemníka úřadu pro většinu obcí v našem 
správním obvodu na základě veřejnoprávních smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je ohodnoceno 
podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: ,00 Kč
Usnesení má vazbu pouze na příjmovou stránku rozpočtu města.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0481 s obcí Horní Brusnice a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0401 s obcí Horní Brusnice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0481

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0401

Příloha č. 3 - ceník

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000161-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 20. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílé Poličany

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 01.06.2006 byla s obcí Bílé Poličany uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k 
projednávání přestupků, která nabyla právní moci dne 24.06.2006. V návaznosti na legislativní změnu 
zákona o přestupcích je nutné ukončit stávající veřejnoprávní smlouvu a zároveň uzavřít novou smlouvu, 
která umožní pokračování ve výkonu přestupkové agendy.

Řešení přestupkové agendy vykonává odbor kanceláře tajemníka úřadu pro většinu obcí v našem 
správním obvodu na základě veřejnoprávních smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je ohodnoceno 
podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Usnesení bude mít vliv pouze na příjmovou stránku rozpočtu města.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0475 s obcí Bílé Poličany a pověřuje starostu města jejím podpisem,

1.2. v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0391 s obcí Bílé Poličany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0475

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 
KTÚ/VERJ-2019/0391

Příloha č. 3 - ceník

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk


