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R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor právní a legislativní (dále jen „krajský úřad“), 
vydává dle § 65 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a dle § 67 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí 
o určení pověřeného obecního úřadu k výkonu státní správy v přenesené působnosti 
za obec Němčovice:

I. Krajský úřad tímto určuje Městský úřad Radnice, se sídlem náměstí 
Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice, jako místně příslušný pověřený 
obecní úřad, k výkonu přenesené působnosti ve smyslu § 7 odst. 2 a § 61 
odst. 1 písm. a) zákona o obcích, za obec Němčovice, IČO: 00573922, se 
sídlem Němčovice 37a, 338 24 Břasy, a to v celém rozsahu jí svěřené 
přenesené působnosti. Městský úřad Radnice bude přenesenou působnost 
vykonávat počínaje dnem 6. 10. 2018.

II. Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti 
ve smyslu § 62 zákona o obcích přidělený obci Němčovice se v období 
od 6. 10. 2018 dle § 65 odst. 1 zákona o obcích převádí na město Radnice, 
a to tak, že každý kalendářní měsíc bude městu Radnice převedeno 100 % 
z 1/12 celkového ročního příspěvku na výkon přenesené působnosti určeného 
pro obec Němčovice, přičemž za měsíc říjen 2018 se převede alikvotní část 
upraveného měsíčního příspěvku stanoveného pomocí dnů faktického výkonu 
přenesené působnosti.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 14. 9. 2018 žádost Ministerstva vnitra, odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly, č. j.: MV-102686-2/ODK-2018, ze dne 12. 9. 2018, 
o převedení výkonu přenesené působnosti dle § 65 zákona o obcích u obce 
Němčovice (okr. Rokycany, IČO: 00573922). Ministerstvo vnitra v obci Němčovice 
jmenovalo správce obce z řad zaměstnanců státu zařazených do Ministerstva vnitra 
ve smyslu § 98 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, neboť se v této obci neuskuteční 
vyhlášené volby do zastupitelstva obce. Správcem obce Němčovice bude 
Mgr. Michaela Křížovská, pracovnice odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, 
oddělení dozoru Plzeň. Správce obce byl jmenován ministrem vnitra s účinností od 
6. 10. 2018. S ohledem na skutečnost, že správce obce může ze zákona vykonávat 



 2/3

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366

pouze samostatnou působnost obce, prověřilo Ministerstvo vnitra možnost zajištění 
výkonu přenesené působnosti v obci Němčovice po převzetí její správy. Jelikož tato 
nedisponuje v rámci obecního úřadu administrativním aparátem k výkonu správních 
činností, je třeba zajistit výkon přenesené působnosti postupem dle § 65 odst. 1 
zákona o obcích a vydat rozhodnutí, na jehož základě bude přenesenou působnost 
pro obec Němčovice vykonávat pověřený obecní úřad - Městský úřad Radnice.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění, zejména ke skutečnosti, že po skončení 
mandátu současných členů zastupitelstva obce nebude obec Němčovice schopna 
personálně zajistit řádný výkon státní správy, rozhodl krajský úřad, že pro obec 
Němčovice bude přenesenou působnost vykonávat Městský úřad Radnice jako 
příslušný pověřený obecní úřad dle § 9 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., 
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti 
na § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 
a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad zároveň rozhodl o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti 
dle § 65 odst. 1 zákona o obcích. Obci Němčovice byl přidělen příspěvek na výkon 
státní správy pro rok 2018 ve výši 60.900 Kč a předpokládá se přidělení příspěvku i 
na další roky. Státní příspěvek na výkon přenesené působnosti určený obci 
Němčovice bude náležet městu Radnice.

Poučení
Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí podléhá dozoru Ministerstva 
vnitra ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí se dle § 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně po dobu 15 dnů 
na úřední desce Obecního úřadu Němčovice.

Mgr. Daniel Hajšman
vedoucí odboru právního a legislativního

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník
1. Obec Němčovice, Němčovice 37a, 338 24 Břasy (datová schránka)
2. Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice (datová 

schránka)
3. Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 

1634/3, 140 21 Praha 4 (datová schránka)
4. Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 

Praha 4 (datová schránka)
5. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický (na vědomí)
6. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor právní a legislativní (vlastní do spisu)
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