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smroUVA
uzar'Íenópodle $ ó3 zókona è. 128/2000Sb., o otrcích (obecní ziízení), ve znénÍ
pozdéjSíchpÍedpisú a ustanoveníg 160 odst. 5 zékona ò. 500/2004sb.
, sprévní
í'ód, r'e znéni pozdèj5Ích piedpisù. Tato smlouva byla schvélena n a zókladé

usnesení
Zastupitetstva
obceNóvojnó
zedne1,.1?".?::.?.
ó.?J.L?.12:.
J.",usnesení
RadyméstaBrumov-Bytnice
zedne..{1C,.:!!....,*i.t.:....
ó,..1.7/.k|.9.
.
t u k (o.
ClónekI.
Smluvnístrany
l.

ObecNóvojné,IÓ 0022622B
Nivojnó. 76332 Neda5ov,kraj Zlínskj',
stdrostonIng. Frantiíkem Macharou
T,astoupenó
píísluínd do s'próvníhoobvodupovéíenéhoobecníhoúíadu Brumov-Bylnice
MèstoBrumov-Bylnice,
tÒ OO2SSSIg
Hildy Synkové942,76331 Brumov-Bylnice,kraj Zlínskf
zastoupenostarostou ZdenkemB lanaíem
piísluiné do sprdvníhoobvodupovèienéhoobecníhotiíacluBrumov-Bvlnice
ÒlónekII.
Smluvnírozsahr.ykonupÍenesené
púsobnosti
ObecNàvoÌnéie pr'ísluSné
k projednévirní
piestupkúpoclleg 52 písm.a) a $ 53 odsr.1
zíkonaó.20411990
sb,, o piesrupcích,
ve znènípozdéjÈích
pÌeclpisfi.
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ProtoZeObec Nóvojné.neziídilavlastnípiestupkovyorgén,dohocllyse smluvnísrrany
podle$ 63 odst.1 zékonaò. 128/2000Sb.,o obcích(obecnízÌízení),ve znènípozclé-jiích
piedpisù,2e orgóny lr{èsta Brumov-Bylnicebudou namísto orgénri Obcé Névojnà
1'vkonàvat
v jeiím spróvnímobvodupienesenou
púsobnostpodle zétkana
ó. 200 1990Sb..
o piestupcích.
ve znénÍpozdéjSích
piedpisfr,
takto:
projednàvinÍ pÍestupkù uvedenychv $ 53 odst.I zúkanaò.200/1990sb.
o piestupcích,ve znénípozdèjSích
pÍedpisú.
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Na zékladètéto smiouvy budou orgén.vMésta Brumov-Bylnicenrísrnèpiíslu5ny.mi
spróvnímiorginy v iízeníchpr.ospràvníobvodObceNàvojné.
Nàkiadyi'izení.hrazenepii plnènítéto smlouvypodle S 79 zókona(,.2AA1W90
Sb.,
o piestupcícit,ve znéní pozdéjÈích
piedpisú,jsou piíjmem rozpoòtuMèsta Brumor,Bylnrce.

5. Vinos pokul. uloZenychpÍestr-rpkovyrn
orgér.rem
MéstaBrumov-Bylnicepii plrrénítéto
smlourv. .jepiíjnremrozpoÒtu
MéstaBrumov-Bylnice,
ÓlónekIII.
Úhradanókladù

/a yíkon piedmètu srnlouvl,r,uróenémrozsahuposkyúre
Obec Névojné ze svého
r-!ìzpc)atlr
N{èstuBrumov-Bylnice*a jeho úòet pÌispe'ek ve vlisi 700,KÒ za kaùdy
piesrupekPiíspèvckbudehrazenpolorernè,
vzdl:nejpozcréji
rio 15. 7. za 1.pololetítoho
iùkLra co 15.1.za ll. poloìetípieclchózeiícího
roku.
\4èsto Bmmov-Bylnice je poviruro piediozit obci Nàvojné
v.fkaz projednanyich
pi'estupkù,
k jejichz projednéníby bylajinak piíslusnàobec Nóvojnó,r.,zdy
nejpozdèjido
pèti dnfrod ukonòenipoioletípiísluÉneho
roku.
elinek Tv.
Dobatrvónísnrlouvy
Tatosmlouvase uzavíréna dobruneuróitor-r.

2 . Smlor:r'umúàe vypovèdètkterékolize smluvníchstran bez udéní dfrvodr-r

s vypor,èclní
lhùtoLi3 mèsícú.Vypor'édníthùtazaÒínà
bèZetoclprvníhoclnemèsícenéslecluliciho
po
mèsíci.v nèmàbvla l'ypovèd'tétosmlouvvcjoruÒenzrclrr-rhe
smiuvnístranè.

î
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Smlouva.ie platnó ode dne, kcly 'abLutepróvní moci rozhodnutí
Krajskéhoúiadu
Z1ínského
k'aje o udè1e'ísouhlasr..
s uza'ienímsmlouvv.
ótónek V.
Spoleènóustanoyení

i . MéstoBrumov-Bylnice.povede
po dobuplatnostitéto smlour,yveékerou

souviselící
s ví'konemóinnostipodleÒlénkull. tétosmlouv1,.

spisovousluzlrl

Smluvrtí stran)' zveiejní tuto veiejnopràvnísmlouvu po jejím uzaviení
na úieclních
desl<éch
sr'Ích úiadúnejménépo dobu15clnfi.
Po dobuplatnostiteto smlouvyr,,wèsísmluvnístranvna úiedníchdeskéch
51,y.ch
úiadù
informacio uzzrr,.i'ení
smlouqr a jejím piedrnètLr.
'l'ato
sinlour'"ts lryhotovujeve tieclrstejnopisech,
piiÒemZpo jednomvyhotoveníobdrZí
kaZdéze smluurích.stran,a jeden stejnopisobAiZifLajskii úÌaci Zlinského
krale se
Zédostí
o udèlenísouhlasus uzavienímveiejnoprévni
smloúvy.
5 . Pr'ilohuteto stnlouvy tvoií usneseníZastupitelstvaobce Nàvojnó,usnesení
Rady mèsta
Brurnov-Byltriceo souhlasus uzavienímsmlouvy a pravomocnérozhodmrtí
Kra.lskeho
úri'adu
Zlínskehokraje o uclèlenísouhlasuk uzavienísmlouvy.
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ZrJeneklllanaÍ
starosta
mestaBrumov-Bylnice

Ing.Franti5ekMacharà
starosta
obceNévojnó

