










VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O výkonu přenesené působnosti, a to ve smyslu ustanovení § 3a  zákona 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění  a podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění


Na základě usnesení Rady města Hrádek nad Nisou č. 6/2007/RM ze dne 14.3.2007
a usnesení Zastupitelstva obce Bílý Kostel nad Nisou  č. 1 ze dne 14.3.2007
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu

Čl.I
Smluvní strany

l. 	Město Hrádek nad Nisou, zastoupené starostou města p. Martinem  P ů t o u 
  	Sídlo: Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73
 	IČ: 262854
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec
a
2. 	Obec  Rynoltice  , zastoupená starostou obce p. Františkem K a č e n o u
    	Sídlo: Rynoltice 199
    	IČ: 263168
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Liberec  ( nebo jiné podle sídla obce)

Čl.II
Předmět smlouvy
l. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy ( dále jen smlouva) je výkon úkolů strážníků Městské policie v Hrádku nad Nisou ( dále jen MP) vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění a dalších právních předpisů vztahujících se ke stanovenému rozsahu úkolů strážníků MP , a to na území obce Rynoltice.

2. Rozsah plnění úkolů strážníků MP je touto smlouvou stanoven takto:
MP bude v obci Rynoltice   plnit 
	úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rozsahu pravomoci dané obecní policii zákonem o obecní policii a zvláštními zákony vztahujícími se k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

řešit přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  dle zákona 200/90 Sb. o přestupcích v platném znění.
Výše uvedené úkoly budou plněny dle požadavků starosty obce.

Čl.III
Úhrada nákladů

l.  Za výkon předmětu této smlouvy nebude Městem Hrádek nad Nisou požadována žádná finanční náhrada
2. Výnos z vybraných pokut je příjmem Města Hrádek nad Nisou. 


Čl. IV
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010 s možností jejího ukončení  před uplynutím doby určité :
a)	dohodou stran
b)	výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní dobou l měsíc od jejího  doručení druhé smluvní straně.
	Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu na úředních deskách  svých obecních úřadů , a to nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti této smlouvy zajistí smluvní strany zveřejnění informace o uzavření této smlouvy na úředních deskách svých úřadů. Uzavřená smlouva musí být každému veřejně přístupná na obecním úřadě obce, který je její smluvní stranou.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Rynoltice  ,druhý stejnopis obdrží Město Hrádek nad Nisou  a třetí stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohou ke smlouvě jsou příslušná usnesení Rady města Hrádek nad Nisou,   Rady obce Rynoltice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 



V Hrádku nad Nisou dne: 28.3.2007                   V Rynolticích dne: 28.3.2007


za Město Hrádek nad Nisou                                            za Obec Rynoltice
Martin P ů t a  , starosta   v.r.                                            František K a č e n a  , starosta v.r.


Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 11. 5. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 24494/2007–SO/VPS/OP09 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           


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









