
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000207-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vítězná

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 26.08.2003 byla s obcí Vítězná uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 17.09.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0506 s obcí Vítězná 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. KTJ/VERJ 
-2019/0417 s obcí Vítězná a pověřiuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000209-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Dubenec

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 25.06.2003 byla s obcí Dubenec uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 25.07.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0480 s obcí Dubenec 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. KTJ/VERJ 
-2019/0400 s obcí Dubenec a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000210-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Zábřezí-Řečice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 29.07.2013 byla s obcí Zábřezí-Řečice uzavřena Veřejnoprávní smlouva č. VERJ/KTÚ-2013/484 o 
zajištění výkonu přestupkové agendy, která nabyla právní moci 05.09.2013. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0509 s obcí Zábřezí-Řečice 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. KTJ/VERJ 
-2019/0419 s obcí Zábřezí-Řečice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000212-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Zdobín

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 10.10.2003 byla s obcí Zdobín uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0510 s obcí Zdobín 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. KTJ/VERJ 
-2019/0420 s obcí Zdobín a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000213-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Bílá Třemešná

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 01.04.2010 byla s obcí Bílá Třemešná uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu 
přestupkové agendy, která nabyla právní moci 05.05.2010. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 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-2019/0474 s obcí Bílá Třemešná 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. 
KTJ/VERJ-2019/0876 s obcí Bílá Třemešná a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000214-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Třebihošť

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 03.03.2008 byla s obcí Třebihošť uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 04.04.2008. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 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-2019/0503 s obcí Třebihošť 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. 
KTJ/VERJ-2019/0412 s obcí Třebihošť a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000215-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Stanovice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 09.07.2007 byla s obcí Stanovice uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 31.07.2007. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 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-2019/0487 s obcí Stanovice 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. 
KTJ/VERJ-2019/0411 s obcí Stanovice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000216-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Nemojov

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 08.09.2003 byla s obcí Nemojov uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 10.10.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 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-2019/0490 s obcí Nemojov 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. 
KTJ/VERJ-2019/0410 s obcí Nemojov a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000217-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Choustníkovo Hradiště

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 29.04.2010 byla s obcí Choustníkovo Hradiště uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu 
přestupkové agendy, která nabyla právní moci 07.06.2010. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 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-2019/0483 s obcí Choustníkovo Hradiště 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. 
KTJ/VERJ-2019/0402 s obcí Choustníkovo Hradiště a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávn smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejná smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000218-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Kohoutov

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 25.08.2003 byla s obcí Kohoutov uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 17.09.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 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-2019/0473 s obcí Kohoutov 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. 
KTJ/VERJ-2019/0404 s obcí Kohoutov a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000219-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 25.06.2003 byla s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu 
příslušnosti k projednávání přestupků, která nabyla právní moci 25.07.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0507 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší 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. KTJ/VERJ 
-2019/0418 s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000220-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vilantice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 30.09.2003 byla s obcí Vilantice uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 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 právě na základě veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0505 s obcí Vilantice 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. KTJ/VERJ 
-2019/0416 s obcí Vilantice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda 

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000221-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Trotina

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 06.03.2007 byla s obcí Trotina uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 02.04.2007. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0491 s obcí Trotina 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. KTJ/VERJ 
-2019/0393 s obcí Trotina a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000222-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Lanžov

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 18.04.2011 byla s obcí Lanžov uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 07.06.2011. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0486 s obcí Lanžov 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. KTJ/VERJ 
-2019/0407 s obcí Lanžov a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda 

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000223-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Kocbeře

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 08.09.2003 byla s obcí Kocbeře uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 24.10.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

K připomínce TAJ - materiál byl doplněn

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0484 s obcí Kocbeře 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. KTJ/VERJ 
-2019/0403 s obcí Kocbeře a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 -Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 -Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000224-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Hřibojedy

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 23.06.2003 byla s obcí Hřibojedy uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 09.10.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0482 s obcí Hřibojedy 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. 
KTJ/VERJ-2019/0396 s obcí Hřibojedy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000225-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Doubravice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 25.06.2003 byla s obcí Doubravice uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 25.07.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0479 s obcí Doubravice 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. KTJ/VERJ 
-2019/0395 s obcí Doubravice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000226-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Borovnička

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 11.09.2003 byla s obcí Borovnička uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 25.10.2003. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 18. 9. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 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-2019/0477 s obcí Borovnička 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. KTJ/VERJ 
-2019/0394 s obcí Borovnička a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 2 - Dohoda

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000227-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Kuks

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 11.10.2004 byla s obcí Kuks uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 06.11.2004. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

*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-2019/0485 s obcí Kuks 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. KTJ/VERJ 
-2019/0405 s obcí Kuks a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Božková Zuzana



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000228-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Borovnice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 10.08.2005 byla s obcí Borovnice uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 02.09.2005. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

*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-2019/0476 s obcí Borovnice 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 
Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy č. 
KTÚ/DOUS-2019/0476 s obcí Borovnice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Božková Zuzana



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000229-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Libotov

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 01.03.2010 byla s obcí Libotov uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 26.03.2010. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

*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-2019/0487 s obcí Libotov 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. KTJ/VERJ 
-2019/0392 s obcí Libotov a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Božková Zuzana



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000231-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Litíč

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 20.05.2004 byla s obcí Litíč uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přestupkové 
agendy, která nabyla právní moci 23.06.2004. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

*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-2019/0488 s obcí Litíč 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. KTJ/VERJ 
-2019/0408 s obcí Litíč a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Božková Zuzana



Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000232-2019-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 26. 9. 2019

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Dolní Brusnice

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 29.04.2013 byla s obcí Dolní Brusnice uzavřena Veřejnoprávní smlouva č. KTÚ/VERJ-2013/27 o 
zajištění výkonu přestupkové agendy, která nabyla právní moci 19.06.2013. 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 veřejnoprávní smluv, kdy vyřízení jednotlivých přestupků je 
ohodnoceno podle ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

*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-2019/0478 s obcí Dolní 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. KTJ/VERJ 
-2019/0399 s obcí Dolní Brusnice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva

ZPRACOVAL: Božková Zuzana


