
Pořadové číslo: 11/8

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a 
obecního živnostenského úřadu

Název návrhu:

Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 
každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve 
správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 
každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou ve správním obvodu 
statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností, ve znění Přílohy č. 1, 2, 3, 4.

2. pověřuje primátora města Mgr. Vladimíra Puchalského k uzavření právního úkonu dle bodu 
1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu doporučuje schválit uzavření 
předložených smluv, když se nepředpokládá významný nárůst počtu oznámených přestupků, k jejichž 
vyřízení by byly obce Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou oprávněny (každá obec 
okolo 5 oznámení ročně), jako věcně a místně příslušné správní orgány, a tím k neúměrnému zatížení 
oddělení přestupků odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu 
města Přerova. 



Důvodová zpráva:

Ve dnech 6. a 18. srpna 2015 a 4. a 9. září 2015 obdrželo statutární město Přerov žádosti od obce 
Polkovice, zastoupené starostou obce Ing. Drahomírem Novákem, od obce Uhřičice, zastoupené 
starostou obce Jaroslavem Křepelkou, od obce Křenovice, zastoupené starostou obce Jaroslavem 
Lejnarem a od obce Měrovice nad Hanou, zastoupené starostou obce Ladislavem Bařinou, o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávaní přestupků. Uzavřením smluv by orgány statutárního 
města Přerov, namísto obcí Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, vykonávaly 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce, konkrétně přenesenou působnost 
svěřenou obcím podle ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto obce mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Kojetín s platností 
do 31. 12. 2015. Obce nemají zájem o uzavření nových smluv za podmínek, které město Kojetín 
zavedlo od roku 2016. Doposud obce platily za oznámený přestupek 1 000 Kč, takže např. 4 000 Kč 
ročně a nyní by stejná obec hradila cca 12 000 Kč. 
Statutární město Přerov dosud podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů uzavřelo veřejnoprávní smlouvy s 52 obcemi ve správním obvodu statutárního 
města Přerova. Většina smluv byla uzavřena v roce 2007 a do současné doby jsou všechna ustanovení 
uzavřených veřejnoprávních smluv řádně plněna, žádná smlouva nebyla vypovězena. Uložené pokuty 
na základě těchto smluv jsou příjmem statuárního města Přerova.
Podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů mohou obce, 
jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním odvodu obce s rozšířenou 
působností uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou 
působnost pro orgány jiné obce, která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva 
musí obsahovat: označení účastníků smlouvy, dobu trvání smlouvy, určení rozsahu přenesené 
působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce a způsob úhrady nákladů 
spojených s výkonem přenesené působnosti. V souladu s uvedenými náležitostmi byly pro obce 
Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou vypracovány a jsou v Příloze č. 1, 2, 3, 4 
předkládány návrhy smluv za stejných podmínek, tak jako byly uzavřeny smlouvy s ostatními obcemi, 
tj. dle Zastupitelstvem města Přerova schválené varianty stanovení úhrady – Příloha č. 5. Zde je mj. 
stanoveno, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za podmínky, 
že se obec ve veřejnoprávní smlouvě zaváže k uhrazení nákladů spojených s výkonem této přenesené 
působnosti. Pro stanovení úhrady, oproti původnímu znění smluv, není brán jako výchozí počet 
obyvatel obce k 1. 1. 2007, ale počet obyvatel obce evidovaných v agendovém informačním systému 
evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR k 1. 1. 2015. 

Obec počet obyvatel k 1. 1. 2015 rozmezí počtu obyv. úhrada
Polkovice 504 501 – 600 4 400 Kč
Uhřičice 572 501 – 600 4 400 Kč
Křenovice 420 401 – 500 3 600 Kč
Měrovice nad H. 651 601 – 700 5 200 Kč
K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba i souhlasu krajského úřadu, kam bude zaslána, jakmile 
bude schváleno uzavření smlouvy v navrženém znění i v orgánech obcí Polkovice, Uhřičice, 
Křenovice, Měrovice nad Hanou. 

Rada města Přerova na své 28. schůzi konané dne 15. 10. 2015 usnesením číslo 883/28/10/2015 po 
projednání:

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu 
přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou ve 
správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností, ve znění Přílohy č. 1, 2, 3, 



4.

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Mgr. Vladimíra Puchalského k 
uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu 
této smlouvy.

Příloha č. 1
Veřejnoprávní smlouva s obcí Polkovice
Příloha č. 2
Veřejnoprávní smlouva s obcí Uhřičice
Příloha č. 3
Veřejnoprávní smlouva s obcí Křenovice
Příloha č. 4
Veřejnoprávní smlouva s obcí Měrovice nad Hanou
Příloha č. 5
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 209/10/8/2007


