KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

V Hradci Králové dne 4.8.2014
Č.j.: 11724/VZ/2014-2
JID: 78596/2014/KHK
Vyřizuje: Mgr. Ida Tunová
Oddělení: legislativní a právní
Vypraveno dne: 4.8.2014
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
počet listů: 2
500 03 Hradec Králové
ukládací a skartační znak: 56.6; A/5
zastoupené primátorem města MUDr. Zdeňkem Finkem
IČ: 00268810
a
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem
zastoupená starostkou obce Stanislavou Markovou
IČ: 00269379

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad,
legislativní a právní oddělení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uděluje podle ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)

souhlas
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 29.1.2004 mezi
statutárním městem Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, IČ: 00268810, a obcí Předměřice nad Labem, se sídlem Obránců míru
18, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 00269379, na základě které statutární město
Hradec Králové pro obec Předměřice nad Labem v jejím správním obvodu vykonává
část její přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, když dodatek č. 1 k uvedené
veřejnoprávní smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva statutárního města
Hradce Králové č. ZM/2014/1919 ze dne 27.5.2014 a usnesením Zastupitelstva obce
Předměřice nad Labem č. Z 22/A) - 7 ze dne 19.5.2014.

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

tel. 495 817 124
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e-mail: itunova@kr-kralovehradecky.cz
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odůvodnění:
Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) bylo na žádost
statutárního města Hradce Králové a obce Předměřice nad Labem dne 23.7.2014 zahájeno
řízení podle ust. § 44 odst. 1 správního řádu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 29.1.2004 (tedy
dnem nabytí právní moci rozhodnutí ze dne 7.1.2004, vydaného pod č.j.: 371/LP/2004,
kterým byl vydán souhlas k uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy), a to k zajišťování
výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků pro obec a ve správním
obvodu obce Předměřice nad Labem podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „veřejnoprávní smlouva“).
Krajský úřad v řízení o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě shledal, že žádost má předepsané náležitosti tohoto druhu podání.
Krajský úřad se zabýval rovněž otázkou, zda dodatek č. 1 k uvedené veřejnoprávní
smlouvě obsahuje všechny právními předpisy předepsané obsahové a formální náležitosti;
v tomto směru nebyly zjištěny nedostatky.
Dodatkem č. 1 k uvedené veřejnoprávní smlouvě se ruší čl. III. smlouvy („Úhrada
nákladů“) a nahrazuje se zněním novým, když se mění výše nákladů spojených s výkonem
přenesené působnosti. Dále se uvedeným dodatkem ruší čl. IV. smlouvy („Doba trvání
smlouvy“) a nahrazuje se zněním novým, když je rozšířen výčet způsobů ukončení smluvního
vztahu založeného předmětnou veřejnoprávní smlouvou, a to o dohodu smluvních stran; jsou
upravována rovněž vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s ukončením
smluvního vztahu založeného předmětnou veřejnoprávní smlouvou.
Dodatek č. 1 k uvedené veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci a nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž
rozhodnutí o udělení souhlasu k dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.
Krajský úřad z výpisů usnesení ověřil, že dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl
schválen usnesením Zastupitelstva statutárního města Hradce Králové č. ZM/2014/1919 ze
dne 27.5.2014 a usnesením Zastupitelstva obce Předměřice nad Labem č. Z 22/A) -7 ze dne
19.5.2014.
Krajský úřad shledal, že uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je v souladu s ust.
§ 63 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů .
Po zhodnocení všech shora uvedených skutečností krajský úřad uzavřel, že dodatek č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a proto podle
ust. § 160 odst. 5 správního řádu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu vnitra České republiky, prostřednictvím podání u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, oddělení
legislativního a právního.

Otisk úředního razítka

Čj: 11724/VZ/2014
JID: 78596/2014/KHK

z p. Mgr. Ida Tunová, v.r.
právník oddělení legislativního a právního

