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Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: MUBR 6749/2021
ZE DNE: 29.04.2021
VYŘIZUJE: Mgr. Ida Tunová
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-18461/OP/2021-2
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní/legislativní a právní
LINKA | MOBIL: 495817124
E-MAIL: itunova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 03.06.2021

Město Broumov
třída Masarykova 239
550 01 Broumov
IČ: 00272523

VYPRAVENO DNE: 03.06.2021
Počet listů: 2
Počet příloh: 0/ listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 56.6; A/5

Obec Šonov
Šonov 318
549 71 Šonov
IČ: 00273112

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, 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 19.09.2013, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vydané pod č.j.:
15285/VZ/2013, o udělení souhlasu k jejímu uzavření, mezi městem Broumov, se sídlem
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ: 00272523, a obcí Šonov, se sídlem Šonov
318, 549 71 Šonov, IČ: 00273112, na základě které město Broumov pro obec Šonov
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, jehož předmětem je výhradně změna článku 2
odstavce třetího (výše nákladů za výkon přenesené působnosti), byl schválen
usnesením Rady města Broumova č. 05/57/21 ze dne 08.02.2021 a usnesením
Zastupitelstva obce Šonov č. 2 ze dne 19.04.2021.
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Odůvodnění:
Před Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) bylo na žádost
města Broumova a obce Šonov ze dne 12.05.2021 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 19.09.2013 (tedy dnem nabytí právní moci
rozhodnutí vydaného dne 03.09.2013 pod č.j.: 15285/VZ/2013, kterým byl vydán souhlas
k uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy), když tato veřejnoprávní smlouva je uzavřena k
zajišťování výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků pro obec a
ve správním obvodu obce Šonov 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 podaná smluvními stranami 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 mění výhradně článek 2 odstavec třetí
smlouvy, když se mění výše nákladů za výkon přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků. Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k uvedené veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci. Účinnosti pak nabývá dnem 01.07.2021, a to za předpokladu, že do
uvedeného data bude rovněž pravomocné rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k jeho
uzavření, jinak nejdříve dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Krajský úřad z výpisů usnesení ověřil, že dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě byl schválen
usnesením Rady města Broumova č. 05/57/21 ze dne 08.02.2021 a usnesením Zastupitelstva
obce Šonov č. 2 ze dne 19.04.2021.
Krajský úřad shledal, že dodatek č. 1 ke shora specifikované 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 organizačního a právního, oddělení legislativního a
právního.

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