
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi městem Kolín a obcí Toušice - výkon agendy speciálního stavebního

úřadu

VEŘEJNOPRÁ VNÍ SMLOUVA

uzavřená obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů.

Na základě usnesení č. 217110/2016 zastupitelstva města Kolína ze dne 21.3.2016 a
usnesení č. 10/2016 zastupitelstva obce Toušice ze dne 3.3.2016, uzavírají níže uvedené
smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu:

ČI. I
Smluvní strany

1. Město Kolín,
se sídlem Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,
kraj Středo český,
zastoupené starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem,
IČ: 00235440,
(dále jen "zřizovatel")

2. Obec Toušice
se sídlem Toušice 16, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
kraj Středočeský,
zastoupená starostkou obce Hanou Pazderovou
IČ: 00235784,
(dále jen "obec")

ČI. II
Předmět smlouvy

Na základě dohody zřizovatele a obce bude Odbor dopravy MěÚ Kolín v katastrálním
územi obce Toušice vykonávat agendu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací.

ČI. III
Účel smlouvy

Předmětná agenda byla s účinností do 31.12.2015 vykonávána výlučně obecními úřady
obcí s rozšířenou působností. V souvislosti s legislativními změnami (zák.č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů) byl výkon této agendy svěřen všem
obecním úřadům. S ohledem na personální a provozní podmínky obce tato požádala o
zpracovávání agendy odbor dopravy zřizovatele.



ČI. IV
Úhrada nákladů

Úhrada nákladů za výkon agendy speciálního stavebního úřadu bude bezúplatná.

ČI. V
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2016 do 31.12.2017.
2. Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí uplynutím doby dle odst. 1 nebo

dohodou smluvnich stran.
3. Zřizovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení

ustanovení smlouvy ze strany obce. Účinnost smlouvy v tomto případě skončí dnem doručení
listiny o odstoupení na adresu obce.

4. Po skončení smluvního vztahu provedou obě smluvní strany vyhodnocení této smlouvy.

ČI. VI
polečná ustanovení

1. Obec zmocnuje zřizovatele k zastupování obce v řízení u Krajského úřadu
Středo českého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu
Středo českého kraje k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

3. Vždy po šesti měsících účinnosti této smlouvy obě smluvní strany vyhodnotí její
účinky, zejména s ohledem na předmět smlouvy a ekonomické dopady na rozpočet obou
smluvních stran.

4. Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se
souhlasem Krajského úřadu Středo českého kraje.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadů informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

6. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Kolína a usnesení
Zastupitelstva obce Toušice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středo českého kraje o
udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

7. Případné spory týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Středočeského kraje.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží

zřizovatel, jeden stejnopis obdrží obec a jeden stejnopis Krajský úřad Středo českého kraje
společně se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
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