O B E C

P Í Š Ť,

okres Opava

Opavská 58/2, 747 18 Píšť
N základě usnesení Rady města Hlučín ze dne 1.10.2018 č. usn. 105/5b) a usnesení Rady obce
Píšť ze dne 3.9.2018 usn. 116/III.1./2018 uzavřeli Město Hlučín a Obec Píšť veřejnoprávní
smlouvu, podle níž budou orgány města Hlučín vykonávat namísto orgánů obce Píšť v jejím
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky), v rozsahu vymezeném
ustanovením § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, případně jiných právních předpisů,
neboli orgány města Hlučín jsou na základě této smlouvy místně příslušnými správními orgány
pro projednání výše uvedených přestupků pro správní obvod obce Píšť. Výnosy pokut uložených
orgány města Hlučín a náhrada nákladů řízení uložená orgány města Hlučín, jakož i správní
poplatky vybrané orgány města Hlučína při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Hlučín. Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 20.11.2018 na dobu určitou s účinností
od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Na základě usnesení Rady města Hlučína č. 105/5a) ze dne 1.10.2018 a usnesení Rady obce Píšť
č. 116/III.2./2018 ze dne 3.9.2018 uzavřeli Město Hlučín a Obec Píšť veřejnoprávní smlouvu,
podle níž budou orgány města Hlučín vykonávat namísto orgánů obce Píšť v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům všech obcí podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výnosy pokut
uložených orgány města Hlučín a náhrada nákladů řízení uložená orgány města Hlučín, jakož
i správní poplatky vybrané orgány města Hlučína při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Hlučín. Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 22.11.2018 na dobu určitou
s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2022.
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