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Odpověď:   

 
Vážená paní, 

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

02.02.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

počtu exekucí dle zákonů č. 120/2001 Sb. a č. 280/2009 Sb. a dále pak text smlouvy na výkon 

přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce 

poplatku. 

 

Na základě vyjádření Odboru finančního a plánovacího Vám povinný subjekt dle InfZ k Vaší 

žádosti sděluje následující:  

 

Informace k jednotlivým bodům Vaší žádosti: 

 

1) Povinný subjekt nevede žádné exekuce dle exekučního řádu, jejichž předmětem by byly 

místní poplatky za komunální odpad (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). 

2) Povinný subjekt nevede žádné exekuce dle daňového řádu, jejichž předmětem by byly 

místní poplatky za komunální odpad (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), 

které by byly vyměřeny nezletilým osobám. Pohledávky nezletilých osob jsou vyměřovány a 

následně vymáhány po zákonných zástupcích. 

3) Povinný subjekt uzavřel veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti v oblasti 

daňového vymáhání pohledávek s osmi obcemi, z toho čtyři obce této smlouvy aktivně 
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využívají pro vymožení místního poplatku za komunální odpad. Vzor smlouvy povinný 

subjekt zasílá v příloze č. 1. 

4) Povinný subjekt nevede žádné exekuce dle exekučního řádu, jejichž předmětem by byly 

pohledávky za povinnými, kteří jsou nebo byli v době zahájení vymáhání nezletilí. 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Eva Rutarová  

Referent oddělení kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  

 

 

Příloha č. 1: 

V E Ř E J N O P R Á V N Í    S M L O U V A 

 

uzavřená obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích v platném znění 

 

 

Na základě usnesení Rady města Šumperka č. xx/xx ze dne xx.xx.xxxx a usnesení Zastupitelstva 

obce xxxxxx č. xx/xx ze dne xx.xx.xxxx, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedené 

smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

1. Město Šumperk 

     zastoupené starostou města xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, PSČ 787 01 

     IČO: 00303461 
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 a 

 

2. Obec xxxxxx 

    zastoupená starostou obce xxxxxxxxxx 

    se sídlem xxxxxxxxxxxx 

     IČO: xxxxx 

 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

V souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude město 

Šumperk namísto obce xxxxxx vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obci 

xxxxxx ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Městského úřadu Šumperk v rozsahu 

vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude orgán města Šumperka -  Městský 

úřad Šumperk, místně příslušným správním orgánem v řízení. 

   

 

Čl. III. 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

1. Městský úřad Šumperk bude vykonávat ve správním obvodu obce xxxxxx přenesenou 

působnost na úseku provádění daňové exekuce prodejem movitých věcí dle § 194 a násl. 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 

a to v rozsahu  

 

• Prohlídka míst, uvedených v exekučních příkazech, kde by se měly nacházet movité věci 

dlužníků 

• Inkasování pohledávek 

• Soupis movitého majetku dlužníků 

• Prodej sepsaného movitého majetku při neuhrazení dlužné částky formou dražby 

v souladu se zákonem 

2. Exekuční příkaz dle ust. § 178 daňového řádu k příslušné daňové exekuci prodejem movitých 

věcí dle ust. § 194 a násl. daňového řádu vydá v rámci své působnosti obec xxxxxx – obecní 

úřad xxxxxx. 

3. Dlužné částky inkasované exekutorem budou ukládány na depozitní účet města Šumperk a 

převáděny obci xxxx po doplacení pohledávky nebo před koncem kalendářního roku. 

4. Obec xxxxxx se zavazuje sdělit daňovému exekutorovi dobrovolné úhrady dluhů, na které byly 

vydány exekuční příkazy prodejem movitého majetku. Pokud tato skutečnost nebude 

daňovému exekutorovi včas sdělena, bere na sebe obec xxxxxx odpovědnost za vzniklé 

náklady.  

 

Čl. IV. 

Smluvní úhrada 
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1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že obec xxxxxx uhradí městu Šumperku v případě 

bezvýslednosti exekuce nebo odstěhování dlužníka mimo území obce xxxxxx částku ve výši 

odpovídající 10% z dlužné částky. V případě vymožení dlužné částky zcela nebo částečně se 

účastníci této smlouvy dohodli na úhradě ve prospěch města Šumperka, a to ve výši nákladů 

exekučního řízení dle ust. § 183 daňového řádu, které vznikají vydáním exekučního příkazu 

dle ust. § 182 daňového řádu. 

 Dlužná částka představuje pohledávku ve výši stanovené exekučním titulem. 

2. Obec xxxxxx zaplatí městu Šumperku výše uvedenou částku ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení 

příslušného vyúčtování (faktury) ze strany města Šumperka obci xxxxxx.  

 

 

Čl. V. 

 

Společná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 

Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy a uzavírá se na dobu 

neurčitou. 

 

2. Bezodkladně po uzavření veřejnoprávní smlouvy ji smluvní strany zveřejní na úředních 

deskách svých městských a obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město 

Šumperk, jeden stejnopis obdrží obec xxxxxx a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad 

Olomouckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv 

smluvní strany bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  

 

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Šumperka a Rady/Zastupitelstva obce 

xxxxxx a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu k 

zavření této smlouvy. 

 

 

 

 

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

 

V Šumperku dne ……………..………... V xxxxxx dne ………………………………… 

 

 

 

…………………………………………..………    ……………………………………………………….. 

xxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxx  

starosta       starosta 
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