Veřejnoprávní  smlouva


	Na základě usnesení  Rady města Desná ze dne 11.09.2007  č.385/07 a souhlasu starosty obce Kořenov   ze dne  16.09.2007 uzavírají  níže uvedené smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu :



ČI. I.
Smluvní strany
 
1.Obec Kořenov  zastoupené starostou obce panem Jiřím M a r k em 
   č.p. 480 , 468 49 Kořenov , Liberecký kraj 
   příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald 
   (dále jen Obec Kořenov)


a

2. Město Desná  zastoupené starostou města panem Markem P i e t e r e m
     Krkonošská 318,468 61 Desná v Jizerských horách , Liberecký kraj 
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald 
     ( dále jen město Desná )



ČI. II.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona  č. 128/2000  Sb.,o obcích ve znění zákona  č. 313/2002 Sb.,
             bude MěÚ Desná vykonávat namísto  příslušného orgánu Obce Kořenov v jeho   
             správním obvodu přenesenou  působnost v úseku řízení  o přestupcích podle zákonů:
	č. 200/1990 Sb.,o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů,

č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání , ve znění pozdějších předpisů,
č. 84 /1990  Sb., o právu shromažďovacím , ve znění pozdějších předpisů,
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů
č. 344/1992 Sb., o ochraně  zemědělského původního fondu , ve znění pozdějších předpisů

(2) Na základě této smlouvy bude MěÚ Desná místně příslušným správným orgánem 
     v řízeních pro správní  obvod Obce Kořenov .
(3) Správní poplatky vybírané MěÚ Desná  při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu    
      Města Desná . 
(4) Výnos pokut uložených MěÚ  Desná  při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu  
      Města Desná . 




ČI. III.
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření  do 31.12.2009. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci .




ČI. IV.
Úhrada nákladů

(1) Za výkonu předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Kořenov ze svého 
      rozpočtu Městu Desná na jeho účet u České spořitelny a.s., pobočka Tanvald ,č.ú.             
      příspěvek ve výši 10 000,-Kč. (slovy:desettisíckorunčeských).
      Příspěvek bude poskytnut ve dvou splátkách ve výši  5 000,-Kč takto:
      - první splátka do 31.března příslušného kalendářního roku 
      - druhá splátka do 30.září příslušného kalendářního roku 
(2) Výše příspěvku na každý další kalendářní rok po dobu platnosti této smlouvy může být
      upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek bude uzavřen do 31.března
      příslušného kalendářního roku. 


ČI. V .
Společná ustanovení

      (1) Obec Kořenov předá do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Desná
            veškerou spisovou agendu související s výkonem  činností podle čl. II. této smlouvy . 
            Město Desná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
            související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy .
	Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 

      úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.	
	Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 

      úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 
	Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží 

      každá ze smluvních stran a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Libereckého 
      kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
	Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce  Kořenov a usnesení Rady 

      města Desná o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí   
      Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
	


   V Kořenově  dne : 20.09.2007					V Desné dne : 20.09.2007


 Luboš Marek v.r                                                                                     Marek Pieter v.r.
starosta Obce Kořenov						  starosta Města Desná 



Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 23.11. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 67313/2007  SO/VPS/96 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


JUDr. Jiří Němec
Vedoucí správního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje



