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Obecní ťířad v Cheznovicích 

PSČ 338 06 

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti 
k projednávání přestupků ~L 

Na základě usnesení Rady města Rokycany ze dne 15.03.2021, č. 14316 a usnesení 
Zastupitelstva obce Cheznovice ze dne 09.11.2021, č. 115, uzavírají níže uvedené 
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu., 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Město Rokycany 
zastoupené starostou města Václavem Kočím 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany 
IČO: 00259 047 
kraj Plzeňský 
jako obec s pověřeným obecním úřadem 
(dále jen „město Rokycany'1 

a 

2. Obec Cheznovice 
zastoupená starostou obce Josefem Kolářem 
se sídlem: Cheznovice 16, 338 06 
IČO: 00258750 
kraj Plzeňský 
ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Rokycany 
(dále jen „obec Cheznovice'7 

Článek li. 
Předmět smlouvy 

Orgány města Rokycany budou namísto orgánů obce Cheznovice vykonávat 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce 
ve správním obvodu obce Cheznovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. 
Na základě této smlouvy budou orgány města Rokycany věcně a místně příslušnými 
správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Cheznovice. 

Článek Ill. 
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgány města Rokycany budou v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 
vykonávat ve správním obvodu obce Cheznovice veškerou přenesenou působnost 
na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Cheznovice účinnými právními 
předpisy. 



Článek IV. 
Úhrada nákladů 

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cheznovice ze svého 
rozpočtu městu Rokycany na jeho účet č. 19-225381/0100 příspěvek ve výši 3000,
Kč (slovy: Tři tisíce korun českých) za jeden vyřízený přestupek. Příspěvek se uhradí 
po vyřízení přestupku na základě faktury-se splatností 10 dnů óde dne doručení. 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy 
rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením 
nabude právní moci. Tato smlouva ruší .a nahrazuje veřejnoprávní smlouvu na výkon 
přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřenou smluvními stranami 
a uveřejněnou ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce 4/2010 pod 
č. 128NS/2010. 

Článek VI. 
Společná ustanovení 

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

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách 
svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis 
obdrží město Rokycany, jeden obec Cheznovice a jeden stejnopis, včetně 
příslušných příloh, obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí 
o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

4. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady rněsta Rokycany 
a usnesení Zastupitelstva obce Cheznovice a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají 
schválení smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

6. Město Rokycany i obec Cheznovice jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu 
kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé straně .. Výpověď musí být oběma stranami 
oznámena Krajskému úřadu Plzeňského kraje. 



7. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která 
vyžaduje souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

V Rokycanech dne ·······1·8. 11. tli:1 

__ _s;~ 

... -~~ K~či .... :: j~ • 
rosta města Rokýcány 

v ZqSloupeflÍ 

-~9r-: JAN ŠAŠEK 
., n\l!I\Oatarosta 

3:-C ;~~ :,:.: ;_5 
~;::::.~:-:; 

.... • • • [,! ,.;:. '• .~·:.r :1~;:.' -~ .• :; ~·•;'('r • • 

Josef Kolář 
starosta obce Cheznovice 



Výpis 
z usnesení z jednání rady města, konaného dne 15.03.2021 v budově MěÚ Rokycany od 8 
hodin. 
----··-··· . -- -·-· ·····,========; '' .. ·--- - .. ······---·--·. ··-·------------ --····-··---·• 
ID dokumentu: 20547 typokruhu: Různé 

Různé Bod: 2099 

Předkladatel: Bc. Eva Praumová, odbor správní a obecní živnostenský úřad - vedoucí odb 

Název dokumentu: 

Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti v oblasti řešení 
přestupků - obec Březina 

Usnesení číslo: 14316 
Rada města schvaluje: 
1. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí 
Březina, zastoupená starostou Radkem Aubrechtem, se sídlem: Březina 88, 338 24 p. Břasy, 
IČO: 00258636, dle vzoru, který je přílohou tohoto usnesení, 
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků v souladu 
s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 
znění pozdějších předpisů, která nahrazuje původní Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu 
přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků uzavřené s obcemi: Bušovice, Dobřív, 
Ejpovice, Hůrky, Cheznovice, Kakejcov, Klabava, Kornatice, Litohlavy, Medový Újezd, 
Mešno, Nevid, Osek, Příkosice, Raková, Skořice, Smědčice, Svojkovice, Štítov, Těně, Těškov, 
Trokavec, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice s tím, že obce poskytnou ze svého rozpočtu 
příspěvek městu Rokycany ve výši 3.000 Kč zajeden vyřízený přestupek 
a ukládá odboru správnímu a obecnímu živnostenskému úřadu k realizaci. 
Termín: 6. 4. 2021. 

Výpis z usnesení číslo: 14316 stvrzuji. 

V Rokycanech dne: pátek 2. července 2021 

IS Mi!Ů Rokycany - O pjon:is 2010 

av Koci 
starosta 

v zastoupení 
Mgr. JAN ŠAŠEK 

mlstostarosta 
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ZÁPIS 

z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, 
podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 9, listopadu 2021 

od 18.00 hodin v přístavbě LD v Cheznoyicích .............................................................................................................................................. _ ........................................... -............................ . 

Přítoood: JGsefKolář, Josefl!Iuml, Jana·uťxová, Petť Ul·x, Mgť. Bohu,slava Šlapáková 
MVDť. Oto Huml., Ing. Roman Karásek 

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta Josef Kolář, 
uvítal přítomné. 
Poté :řízení schií.ze pl.'edal zastupitelce paní Janě Uťxové. 

Ta konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecnilio úřadu Cheznovice 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2021 
do 9. 11. 2021 včetně. Sou.časně byla zvéřejněna na „elektronícké' 
úřední desce". 

Předsedající schuze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(přífoha č. 1 zápiisll.) konstatovafa, že přítomno je 7 iílenů 1i1astu.pitelstva 
(z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastu.pitelstvo je usnášení 
schopné. • 

Upozornila přítomné, že společně s písemným zápisem jednání bude pořízen 
• i zvukový záznmJ4 h'ieJrý bude zachycovat celý pl'ůběh jednání. 

Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Romana Karáska a Josefa Humla, 
zapisovatelem Janllll Taušovou 

Návrh usnesení: 
. Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Romana Karáska a 
Josefa Hi]mJ.a, zapisovatelem Janu Tall.Šovou 

Výsledek lil.lasování: 
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č.109 bylo schváleno. 

ad 2. Konti:o!a usnesení: . 
- Usnesení č. 95: realizace akce „Chemo-vice - kanalizace" f'u:mu : 

SDRUŽENÍ CHEZNOVICE, POHL c.z., Nádražní 25,252 63 Roztoky, 
nabídková cena 145. 949. 970, 18 Kč bez DPH• .mandát starostovi obce 
k podpisu Smlouvy o dílo - úkol ~plněn 



- Usnesení č. 108: podpis Smlouvy o dílo pro l·ealizaci akce „Cheznovice VO " 
mm.a BRM s.r.o. ,Farského 5, 326 00 Plzeň - splněno 

Zastupitelé vzali na vědomi bez připomínek. 

ad 3. Předsedající seznámila přítomné s návyhem programu j edmmí v souiadu 
s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Předsedající dala hlasovat o prog:ramu jednání: 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje program jednám: 

Prog:ram: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Kontrola usneseni z minulého jednání 
3. Schváleni prog:ramu 
4. Hospodaření obce za J. - X. měsíc 2021 
5. Rozpočtové opatření 
6. VŘ- Cheznovice TDS - kanalizace 
7. Smlouva -Koloběh života z.s. 
8. Smlouva-: MěÚ Rokycany - přestupky 
9. Smlouva CEZ-věcné břemeno 
10. Žádost o odkup obecní cesty 
11. Darovacíí smlouva - BABYBOX 
12. Zpráva FV a KV 
13.Diskuse 
14.Závěr 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7 

Usnesení č. 110 bylo schváleno. 

• Proti: O 

ad 4. Výsledky hospodaření obce za I. - X. měsíc 2021 
- dle přílohy zápisu 
- nikdo neměl připomínek 

Návrh usnesení: 

Zdržel se: O 

Zastupjtelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obee za I. - X. měsíc 2021 
Příjmy: 13.385,26 tis. Kč 
Výdaje: 14.628,85 tis. Kč 

Stav :finančních prostředků k 31. 10. 2021: 
Komerční banka 2. 567.103,91 Kč 



Poštovní spořitelllla 
ČNB 
Pokfacl.na 

1. 643. 966,68 Kč 
14. 566. 540,07 Kč 

103. 490,00 ]Kč 

Celkem finmč.11.foh prostředků ob.ce: 18. 881. 0.99, 66 Kč 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O 

UsnesenlÍ č. 111 bylo schváleno. 

ad 5. Rozpočtové opatření 
rozpočtové opatřem č. 3: 
přesun finančních prostředků na běžný provoz 
zapojem příjmů a výdajů do rozpočtu - vratka ZŠaMŠ- Šablony 
přeúčtování - kompenzační příspěvek od státu 
zemllllÍ kabel - rekonstrukce VO 
rozpočtové opatření č. 4: 
dotace a výdaje na volby do Parlamentu ČR 
navýšení výdajové položky na opravy,v ZŠaMŠ - oplocení 
mkdo neměl připomínky 

Náyrh usnesení: 
Zastupitelstvo ol]ce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7 Proti: O 

Usnesení č. 112 bylo schváleno. 

ad 6. VŘ- TDS k projektu Cheznovice kanalizace 
- výzva pro 3 firmy - veřejná zakázka malého rozsahu 
- kdtéťiem ekonomická výhodnost nabídky- :nejnižší cena 
- 1 nabídka : GPL-INVEST s.r.o. 

JKněžskodvorská 2632 
370 04 České Budějovice 
Nabídková cena. 710 400,-Kč bez DPH 

• :nabídka vyhověla požadavkt'im zadávací dokumentace 

Zdržel se: O 

• dne 25. 111. 2021 - proběhlo otevření obálek - komise dopomčuje ZO přidělit 
vei'ejnou zakázku firmě GPL-lNVEST s.r.o. za nabídkovou cenu· 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje pro přidělení veřejné zakázky TDS 
k projektu Chezno"ice - kanalizace firmu GPL-INVEST s.r.o., • 
Kněžskodvorsliá 2632, 370 04 České Budějovice, JČ : 26070766 a dává mandát 
starostovi obce k podpisu Smlouvy o dílo. 



Výsledek hlasování: 
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č. 113 bylo schváleno, 

ad 7. Smlouva'- Koloběh života z.s. . 
- terénní pečovatelská služba pro občany Cheznovic p:ro rok 2022 
- stejné podmínky jako v roce 2021 - měsíční částka 350,· Kč za jednu osob1U! -

uživatele pečovatelské slÚžby • 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské 
služby pro občany obce a dává mandát starostovi obce I, podpisu 

Výsledel( hlasováni: 
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O 

Usneseni č. 114 bylo schváleno. 

ad 8. Smlouva - MěÚ Rokycany- přestupky 

ad 9. 

- veřejnoprávní smlouva o přenosu přislušnosti k projednáváni přestupku. :me:r.J 
městem Rokycany a obcí Cheznovice 

- dochází ke změně výše příspěvku z 1000,-Kč na 3000,-Kč poskytnuté obci 
Cheznovice městu Rokycany za vyřízený přestupek 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Veřejnoprávní smloruVlll o pře.1:1osu 
příslušnosti k projednávání přestupků a dává ll:Wldát sfarostovi obce k podpisu 

Výsledek hlasování: 
. Pro: 7 

Usnesení č, 115 bylo schváleno. 

Proti: O 

v 
Smlouva CEZ - věcné břemeno , . 

Zdržel se: O 

- Smlouva o zřízeni věcného břemene-služebnosti č. IV-12-0012114/VB/005 
Cheznovice, RO, čp. 192, kNN 

• p.č. 1483/2 v k,ú. Cheznovice - náhrada 1000,· Kč+ DPH 

Návrh na usnesení: 
Za~tupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
-služebnosti č. IV-12-0012114/VB/005 Cheznovice, RO, i:p.192, kNN 
p.č. 1483/2 v k,ú. Cheznovice - náhrada 1000,-Kč+ DPH 
a dává mandát $farostovi obce k podpisu 



kontrola ubytovny v LD dne 27.10.2021 
konstatování kontrolního výboru- závady z minulé kontťoly odstraněny, při 
dnešní ~ontrole nefunguje několik světel z důvodu prnskajíckh žárovek. 
Kontrolní výbor doporučuje vyměnit nefunkční světla za LED světla. 

Zastupitelé neměli připonúnek a vzali zprávy na vědonú 

ad 13. Diskuse: 

-vše je zaznamenáno na nahrávacím zařízení, na všechny dotazy a připomínky bylo 
zodpovězeno 

Předsedající zastupitelstva požádala zapisovatelku, aby bylo uvedeno i v písemném 
zápisu, že nikdo ze zastupitelů, ani předseda kontrolního výboru, nemají žádný dotaz, 
tém~ připomínku, návrh ani otázku k fungování, vedení a chodu obce. 

ad 14. Starosta jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.05 hodin. 

Zapsala: Jana Taušová 

33t< úi) \:b~ .. .-:1:-·.:A,_::'.! 16 
.~i.j 0:., .z.L~::i/so 

[\~C: Ci::::-u:;~~::.~ 7no 

........................................... 
MVDr. Oto Huml- místostarosta Josef Kolář - starosta 

Ověřovatelé: 


