


 
Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti 
uzavřená mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Obcí Paseky nad Jizerou 

Smluvní strany

1.	Město Rokytnice nad Jizerou 
zastoupené starostou města Ing. Petrem Matyášem
adresa městského úřadu: Horní Rokytnice 197, 512 44  Rokytnice nad Jizerou
IČO: 276057
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností:   Jilemnice

a

2. Obec Paseky nad Jizerou, 
    zastoupená starostkou obce Hanou Růžičkovou, 
    adresa obecního úřadu: Paseky nad Jizerou čp.242, 512 47 Paseky nad Jizerou 
    IČO: 00580791
    příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností:   Jilemnice

uzavírají na základě usnesení Rady města Rokytnice nad Jizerou č.81 ze dne 26. března 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou č.27/07 ze dne 29. března 2007 a v souladu s ustanovením § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto 

veřejnoprávní smlouvu.

I.
Předmět smlouvy

1.	V souladu s § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány Města Rokytnice nad Jizerou                         pro orgány Obce Paseky nad Jizerou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu Obce Paseky nad Jizerou, a to  v rozsahu vymezeném touto veřejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“). 
2.	Na základě této smlouvy budou orgány Města Rokytnice nad Jizerou při výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném ve článku II. této smlouvy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce Paseky nad Jizerou. 

II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1.	Orgány Města Rokytnice nad Jizerou (Městský úřad Rokytnice nad Jizerou) budou vykonávat               ve správní obvodu Obce Paseky nad Jizerou jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánu obce ustanovením § 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“), tj. že bude v souladu s § 6 odst. 1 písm. a), g) a  h) stavebního řádu vykonávat tyto činnosti:
-	pořizovat územní plán a regulační plán pro území obce,
-	podávat návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, 
-	vykonávat další činnosti dle stavebního řádu. 
2.	Úředníci vykonávající územně plánovací činnost, zařazení do Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, splňují kvalifikační požadavky v souladu s § 24 odst. 1 stavebního řádu.





III.
Úhrada nákladů

1.	Za výkon přenesené působnosti podle čl. II. smlouvy uhradí Obec Paseky nad Jizerou Městu Rokytnice nad Jizerou tyto náklady:
-	mzdové a provozní náklady úředníků, kteří budou vykonávat územně plánovací činnost, a to ve výši 200,- Kč za 1 hodinu a za 1 úředníka, 
-	cestovní náklady – náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu dle platné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, 
-	náklady na poštovné – dle platného sazebníku České pošty, s.p. 
-	náklady na spotřební materiál (zejména papír, obálky, psací potřeby) stanovené paušální částkou na celé období této smlouvy, a to ve výši 15.000,- Kč za celý návrh územního plánu. 
2.	Tyto náklady (vyjma nákladů na spotřební materiál) bude Město Rokytnice nad Jizerou fakturovat zpětně za dané období, a to následovně:
za březen, duben, květen 2007 	– nejpozději do 30. 6. 2007 
za červen, červenec, srpen 2007 	– nejpozději do 30. 9. 2007
za září, říjen, listopad 2007	– nejpozději do 20. 12. 2007 
za prosinec 2007, leden, únor 2008 	– nejpozději do 31. 3. 2008
za březen, duben, květen, červen 2008 	– nejpozději do 31. 7. 2008 
3.	Součástí faktury bude vyúčtování jednotlivých druhů nákladů. 
4.	Náklady na spotřební materiál budou vyfakturovány jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2007. 

IV
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 30. 6. 2008. Smlouva bude uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu na úředních deskách bezodkladně poté, co bude uzavřena, a to nejméně na dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město Rokytnice nad Jizerou, jeden stejnopis obdrží Obec Paseky nad Jizerou a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje.
Krajský úřad Libereckého kraje obdrží stejnopis této smlouvy spolu s přílohami uvedenými ve čl. IV odst. 6 písm. a) a písm. b) a s žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 
Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
a)	usnesení Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou č. 27/07 ze dne 29. března 2007.
b)	usnesení Rady města Rokytnice nad Jizerou č. 81 ze dne 26. března 2007. 
c)	pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 

V Rokytnici nad Jizerou dne 3 .4. 2007                                            V Pasekách nad Jizerou dne 3. 4. 2007 


            Ing. Petr Matyáš v.r.	                                                          Hana Růžičková v.r.
  Město Rokytnice nad Jizerou                                                 Obec Paseky nad Jizerou 



Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 16. 5. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 24524/2007 SO/VPS/ÚPČ1 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


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




