Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Městem Turnov a Obcí  Ktová



Veřejnoprávní smlouva uzavřená ve smyslu § 3a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a § 66 písm. c zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, mezi Městem Turnova a Obcí Ktová o plnění úkolů městské policie



I.
Smluvní strany

Obec Ktová
se sídlem: Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami
IČO: 00580821
zastoupená  Marií Drašnarovou, starostkou



Město Turnov
se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČO: 00276227
zastoupená  PhDr. Hanou Maierovou, starostkou města



II.
Předmět smlouvy

Městská policie Turnov (dále jen městská policie) bude na katastrálním území Obce Ktová  vykonávat měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím stacionárních měřičů rychlosti. Měřiče rychlosti budou umístěny po dobu účinnosti smlouvy na základě vzájemné dohody obou stran na silnici I/35 ve Ktové ve směru od Jičína před křižovatkou s místní komunikací u obecního úřadu a ve směru od Turnova v klesání za křižovatkou se silnicí II/282 do Rovenska pod Troskami.
Provoz měřiče je automatický a nevyžaduje přítomnost strážníka v místě měření.



III.
Úhrada nákladů

Obci Ktová v souvislosti s instalovaným zařízením nevznikají žádné náklady. Město Turnov poskytuje tuto službu Obci Ktová zdarma.



IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabude účinnosti  dne, kdy bude na straně Města Turnova ukončen proces výběru nejvhodnější nabídky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy bude fyzicky umístěn měřič rychlosti na výše uvedeném místě a kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
Tuto smlouvu lze také zrušit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

V.
Závěrečná ustanovení

Uzavření smlouvy s Obcí Ktová o poskytnutí této formy činnosti městské policie na území obce byl schválen usnesením Rady města Turnov č 265/2007  ze dne 18.6.2007  a  Zastupitelstva obce Ktová  usnesením č. 6 ze dne 11.6.2007 Tato usnesení stejně jako pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Současně se smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadě obce, která je její smluvní stranou.
Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž Město Turnov obdrží jeden stejnopis, Obec Ktová  také jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.









       V Turnově dne :  23. 7. 2007                		               	    Ve Ktové  dne: 30. 7. 2007




PhDr. Hana Maierová. v.r.			                          Marie Drašarová v.r.
    starostka města				                             starostka obce




Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 15. 9. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 54323/2007–SO/VPS/OP12 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           


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








	





