Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě rozhodnutí starosty města Osečná ze dne 26.8.2009 č. 1/2009 a rozhodnutí starosty obce Cetenov ze dne 26.8.2009 č. 1/2009 uzavírají dne 2.9.2009 níže uvedené smluvní strany tuto veřejně právní smlouvu :

Čl. I
Smluvní strany

Město Osečná, zastoupeno starostou Jiřím Hauzerem
 Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, Liberecký kraj
 Příslušnost do obvodu obce s rozšířenou působností – Liberec
 IČ  00263061
Obec Cetenov, zastoupena starostou  Františkem Matouškem
 Hrubý Lesnov 44, 463 48 Všelibice
 Příslušnost do obvodu obce s rozšířenou působností – Liberec
 IČ  00672114

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů pozdějších, budou orgány města Osečná namísto orgánů obce Cetenov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Cetenov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Osečná místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Cetenov.
Správní poplatky vybírané městem Osečná při plnění této smlouvy jsou příjmem města Osečná, stejně jako výnos z udělených pokut.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Osečná bude vykonávat ve správním obvodu obce Cetenov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce zákonem č. 200/1990/ Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších, na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě, ve věcech, které jsou jí svěřeny, přestupků proti pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku a přestupků proti občanskému soužití.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cetenov ze svého  rozpočtu městu Osečná na její účet vedený u KB Liberec číslo 3522-461/0100 roční příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun) od roku 2010. Za rok 2009 poskytne příspěvek ve výši 250,- Kč za období  do 31.12.2009. Příspěvek poskytne do 15-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.




Čl. V
Společná ustanovení

	Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu 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, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Cetenov, jeden stejnopis obdrží město Osečná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Libereckého kraje s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí starostů obcí Osečná a Cetenov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Smlouva je uzavřena  dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého  kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní moci.


V Osečné dne 2.9.2009 				V Cetanově 2.9.2009





Jiří Hauzer v. r.					František Matoušek v. r.
starosta města Osečná					starosta obce Cetenov







Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 07.10.2009, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 60122/2009 SO/VPS/24 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


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











