VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zajištění výkonu přenesené působnosti
č. A01–11006/2013
Na základě usnesení Rady města Česká Lípa č. 728/A/2013 ze dne 24.04.2013 a usnesení
zastupitelstva obce Tuhaň č. 12/2013, bod č.1 písm. d) ze dne 22.03.2013 uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Smluvní strany
1. Město Česká Lípa
zastoupené starostkou Mgr. Hanou Moudrou
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
zařazené do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa
2. Obec Tuhaň
zastoupená starostou obce panem Andrejem Karcubem
se sídlem: Tuhaň č. p. 32, 472 01 Doksy
IČ: 00831727
zařazená do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa
Článek I.
Předmět smlouvy
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních
předpisů, budou orgány města Česká Lípa pro orgány obce Tuhaň vykonávat přenesenou
působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce Tuhaň v rozsahu
vymezeném touto veřejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“).
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Česká Lípa při výkonu přenesené působnosti
v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy místně příslušnými správními orgány
v řízeních pro správní obvod obce Tuhaň.
Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Orgány města Česká Lípa budou vykonávat ve správním obvodu obce Tuhaň jako místně
příslušný správní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánu obce ustanovením § 12
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), ve znění pozdějších právních předpisů, tedy
rozhodovat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Článek III.
Úhrada nákladů
1. Smluvní strany sjednávají, že za výkon úkonů výše uvedených poskytne obec Tuhaň
ze svého rozpočtu městu Česká Lípa na jeho účet u Komerční banky Česká Lípa
č. 19-1229-421/0100 v. s. 2109/2/17 částku ve výši 1.500 Kč (jedentisícpětset korun
českých) za každé řízení spojené se zrušením údaje o místu trvalého pobytu. Úhrada bude
provedena do 15 dnů ode dne, kdy Městský úřad Česká Lípa obdrží návrh na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu od obce Tuhaň ke zpracování.
3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Česká Lípa při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Česká Lípa.
4. Výnos z pokut uložených Městským úřadem Česká Lípa při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Česká Lípa.
5. Výše úhrady nákladů na každý další kalendářní rok může být upravena písemným
dodatkem této smlouvy.
Článek IV.
Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.05.2013 a nabývá účinnosti dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na možnosti zrušení veřejnoprávní smlouvy bez uvedení
důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce od doručení písemného návrhu na její zrušení
a začíná plynout prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se všemi přílohami obdrží Krajský úřad
Libereckého kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

5. Přílohou této smlouvy jsou usnesení Rady města Česká Lípa č. 728/A/2013 ze dne
24.04.2013 usnesení zastupitelstva obce Tuhaň č. 12/2013, bod č. 1 písm. d) ze dne
22. března 2013 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
V České Lípě dne 09.05.2013

V Tuhani dne 02.05.2013

za město Česká Lípa

za obec Tuhaň

Mgr. Hana Moudrá v. r.
starostka

Andrej Karcub v. r.
starosta

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 05.06.2013, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 35095/2013
SO/226/2013 VPS/TP/3 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
JUDr. Jiří Němec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje

