VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVA


Na základě usnesení rady Města Česká Lípa č.usnesení 15/06/A z 29.11.2006 a  usnesení zastupitelstva Obce Stvolínky č.usnesení 279/06 a 280/06 ze dne 11.10.2006 a podle ust. § 63 odst.1 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 160 odst. 5, § 164 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:


Čl. I.
Smluvní strany

Město Česká Lípa 
zast. pí. starostkou Hanou Moudrou
sídlo obecního úřadu: Náměstí TGM č. 1, Česká Lípa , 470 01
příslušná dle prováděcího  právního předpisu do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Města Česká Lípa 


a

Obec Stvolínky
zast. starostkou pí. Janou Kušnerikovou
sídlo obecního úřadu : Stvolínky č. 53, 471 03
příslušná dle prováděcího  právního předpisu do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Města Česká Lípa 


Čl. II.
Předmět smlouvy

V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude pověřený Městský úřad jako orgán Města Česká Lípa prostřednictvím svého přestupkového oddělení Správního odboru vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Obce  Stvolínky.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Česká Lípa  při výkonu přenesené působnosti 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou místně příslušnými správními orgány v řízeních ve správním obvodu Obce  Stvolínky


Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

	Rozsah výkonu přenesené působnosti:
	stanoveném zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

zvláštními zákony, které upravují řízení o dalších přestupcích neupravených v zákoně č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

	Smluvní strany sjednaly, že správní poplatky a náklady řízení vybrané přestupkovým oddělením Správního odboru Městského úřadu v České Lípě při výkonu přenesené působnosti ve správním obvodu Obce  Stvolínky podle obsahu této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Česká Lípa.


	Výnos pokut uložených přestupkovým oddělením Správního odboru Městského úřadu Česká Lípa  při výkonu přenesené působnosti ve správním obvodu Obce  Stvolínky,  podle obsahu této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Česká Lípa.



ČL. IV.
Úhrada nákladů
Smluvní strany sjednávají, že za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu zaplatí Obec  Stvolínky Městu Česká Lípa  náklady spojené s výkonem přenesené působnosti a to ve výši 500,- Kč, za každý předaný přestupek. Příspěvek se poskytne do 15 – ti dnů ode dne, kdy Městský úřad Česká Lípa obdrží přestupek z Obce Stvolínky ke zpracování.



Čl. V.
Závěrečná ujednání

	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od   1.1.2007   od   31.12.2008


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


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


	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 souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.


	Přílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce Stvolínky a rady Města Česká Lípa a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.


V České Lípě dne   7.12.2006

za Město Česká Lípa                                                                 za Obec Stvolínky 

Hana Moudrá v.r.	Jana Kušneriková v.r.
  starostka	     starostka 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 6. 1. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 81220/2006 SO/VPS/28 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           

JUDr. Jiří Němec v.r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje







