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1/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva mezi Mûstem Harrachov a Mûstem Tanvald

Vefiejnoprávní smlouva

Na základû usnesení Rady mûsta Harrachov ze dne 8. 1. 2003 ã. 1/1/2003 a usnesení Rady mûsta Tanvald ze
dne 8. 1. 2003 ã. 15/1/2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I.
Smluvní strany

1. Mûsto Harrachov zastoupené starostou mûsta panem Václavem Cajthamlem
Centrum 120, 512 46 Harrachov, Libereck˘ kraj
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Tanvald
(dále jen Mûsto Harrachov)

a

2. Mûsto Tanvald zastoupené starostou mûsta panem Petrem Polákem
Palackého 359, 468 41 Tanvald, Libereck˘ kraj
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Tanvald
(dále jen Mûsto Tanvald)

âl. II.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní zákona ã. 313/2002 Sb., bude MûÚ Tanvald vy-
konávat namísto pfiíslu‰ného orgánu Mûsta Harrachov v jeho správním obvodu pfienesenou pÛsobnost v úseku
fiízení o pfiestupcích podle zákonÛ:
– ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 334/1992 Sb., o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
(2) Na základû této smlouvy bude MûÚ Tanvald místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízeních pro správní
obvod Mûsta Harrachov.
(3) Správní poplatky vybírané MûÚ Tanvald pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Tanvald.
(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch MûÚ Tanvald pfii plnûní této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Tanvald.

âl. III.
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavfiení do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavfiena
dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabu-
de právní moci.
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âl. IV.
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Mûsto Harrachov ze svého rozpoãtu Mûstu Tan-
vald na jeho úãet u Komerãní banky, exp. Tanvald, ã. ú. 1423-451/0100, pfiíspûvek ve v˘‰i 25 000 Kã (slovy: dva-
cetpûttisíckorunãesk˘ch).

Pfiíspûvek bude poskytnut ve dvou splátkách ve v˘‰i 12 500 Kã takto:
– první splátka do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního roku,
– druhá splátka do 30. záfií pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.
(2) V˘‰e pfiíspûvku na kaÏd˘ dal‰í kalendáfiní rok po dobu platnosti této smlouvy mÛÏe b˘t upravena písemn˘m
dodatkem k této smlouvû. Dodatek bude uzavfien do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.

âl. V.
Spoleãná ustanovení

(1) Mûsto Harrachov pfiedá do 5 pracovních dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu Tanvald ve‰kerou spisovou
agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Tanvald vede po dobu platnosti této
smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. této smlouvy.
(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních deskách sv˘ch
mûstsk˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch mûstsk˘ch úfiadÛ informaci
o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí kaÏdá ze smluvních stran
a jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením této
smlouvy.
(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady mûsta Harrachov a usnesení Rady mûsta Tanvald o souhlasu
s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavfiení této smlouvy.

V Harrachovû dne 13. ledna 2003 V Tanvaldû dne 13. ledna 2003

Václav Cajthaml, v. r. Petr Polák, v. r.
starosta Mûsta Harrachov starosta Mûsta Tanvald

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 7. února 2003, kdy nabylo právní moci
rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 753/2003 – SO/VPS/02 o udûlení souhlasu s uzavfie-
ním této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec, v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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2/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva mezi Obcí Albrechtice v Jizersk˘ch horách a Mûstem Tanvald

Vefiejnoprávní smlouva

Na základû souhlasu starosty obce Albrechtice v Jizersk˘ch horách ze dne 10. 1. 2003 a usnesení Rady mûsta
Tanvald ze dne 8. 1. 2003 ã. 15/1/2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I.
Smluvní strany

1. Obec Albrechtice v Jizersk˘ch horách zastoupená starostou obce panem Karlem Kottíkem
468 43 Albrechtice v Jizersk˘ch horách, Libereck˘ kraj
pfiíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Tanvald
(dále jen Obec Albrechtice v Jizersk˘ch horách)

a

2. Mûsto Tanvald zastoupené starostou mûsta panem Petrem Polákem
Palackého 359, 468 41 Tanvald, Libereck˘ kraj
pfiíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Tanvald
(dále jen Mûsto Tanvald)

âl. II.
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní zákona ã. 313/2002 Sb., bude MûÚ Tanvald vy-
konávat namísto pfiíslu‰ného orgánu Obce Albrechtice v Jizersk˘ch horách v jejím správním obvodu pfienese-
nou pÛsobnost v úseku fiízení o pfiestupcích podle zákonÛ:
– ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
– ã. 334/1992 Sb., o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
(2) Na základû této smlouvy bude MûÚ Tanvald místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízeních pro správní
obvod Obce Albrechtice v Jizersk˘ch horách.
(3) Správní poplatky vybírané MûÚ Tanvald pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Tanvald.
(4) V˘nos pokut uloÏen˘ch MûÚ Tanvald pfii plnûní této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Tanvald.

âl. III.
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavfiení do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavfiena
dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabu-
de právní moci.
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âl. IV.
Úhrada nákladÛ

(1) Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Albrechtice v Jizersk˘ch horách ze svého
rozpoãtu Mûstu Tanvald na jeho úãet u Komerãní banky, exp. Tanvald, ã. ú. 1423-451/0100, pfiíspûvek ve v˘‰i
6 000 Kã (slovy: ‰esttisíckorunãesk˘ch). Pfiíspûvek bude poskytnut do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního
roku.
(2) V˘‰e pfiíspûvku na kaÏd˘ dal‰í kalendáfiní rok mÛÏe b˘t upravena písemn˘m dodatkem k této smlouvû. Do-
datek bude uzavfien do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.

âl. V.
Spoleãná ustanovení

(1) Obec Albrechtice v Jizersk˘ch horách pfiedá do 5 pracovních dnÛ ode dne uzavfiení smlouvy Mûstu Tanvald
ve‰kerou spisovou agendu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. této smlouvy. Mûsto Tanvald vede po do-
bu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu související s v˘konem ãinností podle ãl. II. této smlouvy.
(2) Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních deskách sv˘ch
mûstsk˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch mûstsk˘ch úfiadÛ informaci
o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí kaÏdá ze smluvních stran
a jeden stejnopis s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením této
smlouvy.
(5) Pfiílohu k této smlouvû tvofií souhlas starosty obce Albrechtice v Jizersk˘ch horách a usnesení Rady mûsta
Tanvald o souhlasu s uzavfiením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje
o udûlení souhlasu k uzavfiení této smlouvy.

V Albrechticích v Jizersk˘ch horách dne 13. ledna 2003 V Tanvaldû dne 13. ledna 2003

Karel Kottík, v. r. Petr Polák, v. r.
starosta Obce Albrechtice v J. h. starosta Mûsta Tanvald

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 5. února 2003, kdy nabylo právní mo-
ci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 752/2003 – SO/VPS/01 o udûlení souhlasu s uza-
vfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec, v. r.
Vedoucí správního odboru 

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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