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Vûstník právních pﬁedpisÛ PlzeÀského kraje

âástka 1/2001

Roãník 2003

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 8

Rozesláno dne 30. prosince 2003

O B S A H
138/VPS/140/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Cvikov a Obcí Kunratice u Cvikova
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
139/VPS/141/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Cvikov a Obcí Maﬁenice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
140/VPS/142/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Cvikov a Obcí Svor
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
141/VPS/145/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âeská Lípa a Obcí Horní Libchava
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
142/VPS/132/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Dubá a Obcí Jestﬁebí
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
143/VPS/133/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Kunratice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
144/VPS/139/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Kamenick˘ ·enov a Obcí Prysk
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
145/VPS/SPOD/9/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Kamenick˘ ·enov a Obcí Prysk
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku sociálnû-právní ochrany dûtí
146/VPS/144/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Nové Mûsto pod Smrkem a Obcí Láznû Libverda
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti v oblasti ﬁízení o pﬁestupcích
147/VPS/143/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Semily a Obcí Slaná
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
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148/VPS/135/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem SmrÏovka a Obcí JosefÛv DÛl
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
149/VPS/136/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem SmrÏovka a Obcí Luãany nad Nisou
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
150/VPS/134/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem SmrÏovka a Obcí Nová Ves nad Nisou
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
151/VPS/137/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Velké Hamry a Obcí Plavy
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
152/VPS/138/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Velké Hamry a Obcí Zlatá Ole‰nice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
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âástka 8/2003

138/VPS/140/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Cvikov a Obcí Kunratice u Cvikova

Veﬁejnoprávní smlouva
k ﬁe‰ení pﬁestupkÛ
Na základû usnesení Obecního zastupitelstva Kunratice u Cvikova ze dne 23. 1. 2003 a usnesení rady mûsta Cvikova ze dne 7. ledna 2003 ã. 8/03 uzavírají níÏe uvedené strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu.
Smluvní strany:
1. Obec Kunratice u Cvikova, IâO: 00524301
zastoupená starostou p. Karlem Minaﬁíkem
adresa: Kunratice u Cvikova ãp. 145, PSâ 471 55
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
na stranû jedné, dále jen obec
a
2. Mûsto Cvikov, IâO 260410
zastoupené starostou Mgr. Ivo âeﬁovsk˘m
adresa: Cvikov I, Námûstí Osvobození ãp. 63, PSâ 471 54
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
na stranû druhé, dále jen mûsto.
I.
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst.1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ, se
mûsto zavazuje, prostﬁednictvím zvlá‰tního orgánu mûsta, pro obec vykonávat, prostﬁednictvím této smlouvy, pﬁenesenou pÛsobnost v oblasti pﬁestupkÛ svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce
ve správním obvodu obce Kunratice u Cvikova a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude zvlá‰tní orgán mûsta Cvikova místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán v ﬁízení ve
správním obvodu obce Kunratice.
II.
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Zvlá‰tní orgán – komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta bude vykonávat ve správním obvodu
obce pﬁenesenou pÛsobnost v oblasti ﬁe‰ení pﬁestupkÛ (podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a pﬁestupkÛ podle zvlá‰tních zákonÛ v jednotliv˘ch odvûtvích státní správy.
2. Mûsto bude ãtvrtletnû zpracovávat pﬁehled projednan˘ch pﬁestupkÛ za obec, do 15-ti dnÛ po
uplynutí ãtvrtletí.
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3. Mûsto zajistí ve‰keré náleÏitosti potﬁebné k vyﬁízení jednotliv˘ch pﬁestupkÛ
4. Obec se zavazuje ke spolupráci pﬁi zaji‰Èování pokladÛ potﬁebn˘ch k pﬁestupkovému ﬁízení.
III.
Úhrada nákladÛ
1. Obec se zavazuje, po pﬁedloÏení faktury a v˘kazu pﬁestupkÛ dle bodu II. této smlouvy, uhradit
úãtovanou ãástku v termínu uvedeném na faktuﬁe.
2. Mûsto provede úãtování obci na základû vzájemné dohody dle sazby 500,– Kã za pﬁestupek.
V pﬁípadû v˘razn˘ch zv˘‰en˘ch nákladÛ na projednání konkrétního pﬁestupku (nad ãástku
500,–), budou tyto v˘daje doúãtovány a dokladovány.
3. Pﬁíjem za úhradu nákladÛ ﬁízení podle §79 odst. 1 zák..ã.128/2000 Sb. o pﬁestupcích a vyhlá‰ky
231/1996 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a pﬁíjem za úhradu pokut uloÏené ve správním ﬁízení zvlá‰tním orgánem mûsta jsou pﬁíjmem mûsta. V˘daje mûsta spojené s pﬁípadn˘m vymáháním úhrady pokut jsou k tíÏi mûsta.
IV.
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁední desce nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Liberec k zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁení smlouvy a jejím pﬁedmûtu
4. Tato smlouva je vyhotovena ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec, druh˘
mûsto a tﬁetí bude zaslán na Krajsk˘ úﬁad Liberec spolu se Ïádostí o vyjádﬁení k uzavﬁení
smlouvy mezi obcí a mûstem.
5. Pﬁílohou této smlouvy je usnesení Obecního zastupitelstva Kunratice u Cvikova a rady mûsta
Cvikova k uzavﬁení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu, které jsou nedílnou souãástí smlouvy.
Ve Cvikovû dne 28. 1. 2003

V Kunraticích dne 28. 1. 2003

Mgr. Ivo âeﬁovsk˘ v. r.
starosta mûsta

Karel Minaﬁík v. r.
starosta obce

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9902/2003 – SO/VPS/140
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

139/VPS/141/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Cvikov a Obcí Maﬁenice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ MEZI OBCEMI
Na základû usnesení zastupitelstva obce Maﬁenice ze dne 28. 1. 2003 ã. 4/2003 a usnesení rady mûsta Cvikova ze dne 7. 1. 2003 ã. 8/03 uzavírají níÏe uvedené strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Maﬁenice, IâO 260 738
zastoupená starostou obce Petrem Tlust˘m
adresa: Obecní úﬁad Maﬁenice ã. p. 26, PSâ 471 56 Maﬁenice
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
a
2. Mûsto Cvikov, IâO 260 410
zastoupená starostou obce Mgr. Ivo âeﬁovsk˘m
Adresa: Mûstsk˘ úﬁad Cvikov, Námûstí Osvobození 63, PSâ 47154 Cvikov
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
zvlá‰tní orgán mûsta Cvikova namísto orgánÛ obce Maﬁenice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost
svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Maﬁenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude zvlá‰tní orgán mûsta Cvikova místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán v ﬁízení ve správním obvodu obce Maﬁenice.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Zvlá‰tní orgán – komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Cvikova bude vykonávat ve správním
obvodu obce Maﬁenice pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce ve vûci projednávání pﬁestupkÛ podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a pﬁestupkÛ podle zvlá‰tních zákonÛ v jednotliv˘ch odvûtvích
státní správy .
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âl. IV.
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu
1. se zavazuje obec Maﬁenice uhradit ze svého rozpoãtu mûstu Cvikov ãástku 500,– Kã za kaÏd˘
projednan˘ pﬁestupek, kter˘ bude zapsán do rejstﬁíku pﬁestupkÛ. V pﬁípadû v˘razného zv˘‰ení
v˘dajÛ na projednání konkrétního pﬁestupku, budou tyto v˘daje doúãtovány a dokladovány.
2. mûsto Cvikov bude 1x ãtvrtletnû zpracovávat pﬁehled projednan˘ch pﬁestupkÛ za obec, do 15ti
dnÛ po uplynutí ãtvrtletí, 4.ãtvrtletí bude zpracováno do 20. prosince .
3. pﬁíjem za úhradu nákladÛ ﬁízení podle § 79 odst. 1 zák.ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích a vyhlá‰ky
231/1996 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a pﬁíjem za úhradu pokut uloÏen˘ch ve správním ﬁízení zvlá‰tním orgánem mûsta Cvikova jsou pﬁíjmem mûsta Cvikova. V˘daje mûsta Cvikova
spojené s pﬁípadn˘m vymoÏením jejich úhrady jsou v˘dajem mûsta Cvikova.
âl. V.
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od 1.ledna 2003 do 31. 12. 2006 .
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úﬁadu k zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Maﬁenice, jeden stejnopis mûsto Cvikov a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí
krajsk˘ úﬁad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení obou obcí a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu
o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Cvikov dne 3. 2. 2003

Mgr. Ivo âeﬁovsk˘ v. r.
starosta mûsta Cvikova

Petr Tlust˘ v. r.
starosta obce Maﬁenice

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 9906/2003 – SO/VPS/141
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

140/VPS/142/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Cvikov a Obcí Svor

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ MEZI OBCEMI
Na základû usnesení zastupitelstva obce Svor ze dne 19. 3. 2003 ã. 2/2 a usnesení rady mûsta Cvikova ze dne 7. 1. 2003 ã. 8/03 uzavírají níÏe uvedené strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Svor
zastoupená starostkou obce ing. Jaroslavou Petrbokovou
adresa: Obecní úﬁad SVOR, ã. p. 195, PSâ 471 51 Svor
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
a
2. Mûsto Cvikov, IâO 260 410
zastoupená starostou obce Mgr. Ivo âeﬁovsk˘m
Adresa: Mûstsk˘ úﬁad Cvikov, Námûstí Osvobození 63, PSâ 47154 Cvikov
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
zvlá‰tní orgán mûsta Cvikova namísto orgánÛ obce Svor vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Svor v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy bude zvlá‰tní orgán mûsta Cvikova místnû pﬁíslu‰n˘ správní
orgán v ﬁízení ve správním obvodu obce Svor.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Zvlá‰tní orgán – komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Cvikova bude vykonávat ve správním
obvodu obce Svor pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce ve vûci projednávání pﬁestupkÛ podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a pﬁestupkÛ podle zvlá‰tních zákonÛ v jednotliv˘ch odvûtvích státní
správy .
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âl. IV.
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu
1. se zavazuje obec Svor uhradit ze svého rozpoãtu mûstu Cvikov ãástku 500,– Kã za kaÏd˘ projednan˘ pﬁestupek, kter˘ bude zapsán do rejstﬁíku pﬁestupkÛ . V pﬁípadû v˘razného zv˘‰ení
v˘dajÛ na projednání konkrétního pﬁestupku, budou tyto v˘daje doúãtovány a dokladovány.
2. mûsto Cvikov bude 1x ãtvrtletnû zpracovávat pﬁehled projednan˘ch pﬁestupkÛ za obec, do 15ti
dnÛ po uplynutí ãtvrtletí, 4.ãtvrtletí bude zpracováno do 20. prosince .
3. pﬁíjem za úhradu nákladÛ ﬁízení podle § 79 odst. 1 zák.ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích a vyhlá‰ky
231/1996 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a pﬁíjem za úhradu pokut uloÏen˘ch ve správním ﬁízení zvlá‰tním orgánem mûsta Cvikova jsou pﬁíjmem mûsta Cvikova. V˘daje mûsta Cvikova
spojené s pﬁípadn˘m vymoÏením jejich úhrady jsou v˘dajem mûsta Cvikova.
âl. V.
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od 1.ledna 2003 do 31. 12. 2006 .
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úﬁadu k zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Svor, jeden stejnopis mûsto Cvikov a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí krajsk˘
úﬁad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení obou obcí a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu
o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Cvikov dne 7. 1. 2003

Svor dne 19. 3. 2003

Mgr. Ivo âeﬁovsk˘ v. r.
starosta mûsta Cvikova

Ing. Jaroslava Petrboková v. r.
starostka obce Svor

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9909/2003 – SO/VPS/142
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

141/VPS/145/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âeská Lípa a Obcí Horní Libchava

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Na základû usnesení rady Mûsta âeská Lípa, ze dne 24. 9. 2003 ã. 294/3 a usnesení zastupitelstva
Obce Horní Libchava, zde dne 4. 9. 2003 ã. 37/2003, uzavírají dne 8. 10. 2003 níÏe uvedené smluvní
strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I.
Smluvní strany
1. Mûsto âeská Lípa
zastoupené starostou mûsta Petrem Skokanem
námûstí T..G.Masaryka ãp. 1, 470 36 âeská Lípa,
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností mûsta âeská Lípa
a
2. Obec Horní Libchava
zastoupená starostou obce Pavlem âern˘m
Horní Libchava, 471 11
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností mûsta âeská Lípa
âl. II.
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ãíslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány mûsta âeská Lípa namísto orgánÛ obce Horní Libchava vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu mûsta âeská Lípa v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta âeská Lípa
místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu obce Horní Libchava.
âl. III.
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgány mûsta âeská Lípa budou vykonávat ve správním obvodu obce Horní Libchava pﬁenesenou pÛsobnost v oblasti pﬁestupkÛ proti poﬁádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jí svûﬁeny, pﬁestupky proti poﬁádku v územní samosprávû, pﬁestupky proti veﬁejnému poﬁádku, pﬁestupky
proti majetku a pﬁestupky proti obãanskému souÏití podle zákona ãíslo 200/90 Sb.
Smluvní strany se dohodly, Ïe smlouva se nevztahuje na pachatele pﬁestupkÛ, kteﬁí se zdrÏují
nebo bydlí v katastrálním území mûsta âeská Lípa a pﬁilehl˘ch obcí spadajících do správního obvodu âeská Lípa.
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Smluvní strany se dále dohodly, Ïe pﬁestupky spáchané v obci Horní Libchava, jejichÏ pachatelé se nezdrÏují nebo nebydlí ve správním obvodu obce Horní Libchava, budou rovnûÏ ﬁe‰eny
správními orgány mûsta âeská Lípa bezúplatnû.
âl. IV.
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Horní Libchava ze svého rozpoãtu mûstu âeská Lípa na jeho úãet: Komerãní banka, âeská Lípa ã. 19-1229-421/0100, variabilní
symbol: 2109/1/11, pﬁíspûvek ve v˘‰i 500,– Kã ( slovy pûtsetkorun ãesk˘ch ) za kaÏd˘ pﬁestupek.
Pﬁíspûvek se poskytne do 15 dnÛ ode dne, kdy Mûstsk˘ úﬁad âeská Lípa obdrÏí pﬁestupek z obce
Horní Libchava ke zpracování.
âl. V.
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od 1. 9. 2003 do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch mûstsk˘ch úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úﬁadu k zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
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 mûsto âeská
Lípa, jeden stejnopis obdrÏí obec Horní Libchava a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy
s pﬁílohou obdrÏí krajsk˘ úﬁad spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení rady ( popﬁ. zastupitelstva ) mûsta âeská Lípa a obce
Horní Libchava a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení
smlouvy.
6. Tato smlouva nab˘vá úãinnosti, kdy rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.

V âeské Lípû dne 8. 10. 2003

Petr Skokan v. r.
starosta mûsta âeská Lípa

Pavel âern˘ v. r.
starosta obce Horní Libchava

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 9. 12. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 10347/2003 – SO/VPS/145
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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142/VPS/132/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Dubá a Obcí Jestﬁebí

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Na základû usnesení zastupitelstva mûsta Dubá ze dne 19. 6. 2003 ã.USN 17-10/2003 a usnesení
zastupitelstva obce Jestﬁebí ze dne 30. 12. 2002 ã. USN 4/2002, uzavírají níÏe uvedeného dne, mûsíce a roku, níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu.

âl. 1.
Smluvní strany
1. MùSTO DUBÁ, IâO 00260479
zastoupené starostkou mûsta paní Hanou Pejpalovou
se sídlem Masarykovo námûstí ã.p. 138, 471 41 Dubá, kraj Libereck˘
a
2. OBEC JEST¤EBÍ, IâO 00260878
zastoupená starostou obce panem JUDr. Josefem Hisem
se sídlem Jestﬁebí ã.p. 142, 471 61 Jestﬁebí, kraj Libereck˘.

âl. 2.
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona âR ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, bude Mûstsk˘ úﬁad mûsta Dubá namísto Obecního úﬁadu obce Jestﬁebí vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony Obecnímu úﬁadu obce Jestﬁebí ve správním území obvodu obce Jestﬁebí v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude Mûstsk˘
úﬁad mûsta Dubá, místnû pﬁíslu‰n˘m správním orgánem v ﬁízení ve správním obvodu obce Jestﬁebí.

âl. 3.
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Mûstsk˘ úﬁad mûsta Dubá bude vykonávat ve správním obvodu obce Jestﬁebí pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou Obecnímu úﬁadu obce Jestﬁebí, a to v oblasti zákona o pﬁestupcích ã. 200/1990
Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âl. 4.
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí obec Jestﬁebí mûstu Dubá náklady
spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a to ve v˘‰i 500,– Kã (slovy: pûtsetkorun) za jedno ﬁízení. Tyto náklady bude
mûsto Dubá fakturovat obci Jestﬁebí, a to do pûti dnÛ od kaÏdého zahájeného pﬁestupkového ﬁízení.
Pokuta uloÏená v pﬁestupkovém ﬁízení bude pﬁíjmem mûsta Dubá.
âl. 5.
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne 1. 1. 2003 do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch úﬁadÛ, nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje
k zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Jestﬁebí, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Dubá a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení zastupitelstva obce Jestﬁebí a mûsta Dubá a pravomocné
rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

V Dubé dne 19. srpna 2003

JUDr. Josef Hisem v. r.
starosta obce Jestﬁebí

Hana Pejpalová v. r.
starostka mûsta Dubá

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 10. 10. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 8403/2003 – SO/VPS/132
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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143/VPS/133/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Kunratice

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená mezi Obcí Kunratice a Mûstem Fr˘dlant
Na základû usnesení zastupitelstva obce Kunratice ze dne 30. 6. 203. ã. 19/2003 a usnesení Rady
mûsta Fr˘dlantu ze dne 27. 8. 2003, ã. 54/03 uzavírají dne 27. 8. 2003 níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. 1
Smluvní strany
1. Obec Kunratice
zastoupená starostou panem Franti‰kem Vrátn˘m
adresa obce: Kunratice 158, 464 01 Fr˘dlant
pﬁíslu‰nost do správního obvodu s roz‰íﬁenou pÛsobností Fr˘dlant
a
2. Mûsto Fr˘dlant
zastoupené starostou panem Jindﬁichem Wurmem
adresa mûstského úﬁadu: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Fr˘dlant
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Fr˘dlant
âl. 2
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst.1 zák.ã.128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
orgán mûsta Fr˘dlant namísto orgánu obce Kunratice, vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zák.ã.200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu obce Kunratice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude orgán mûsta Fr˘dlant místnû pﬁíslu‰n˘m správním orgánem v ﬁízení ve správním obvodu obce
Kunratice .
âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgán mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu obce Kunratice pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou orgánem kaÏdé obce v rozsahu stanoveném zák.ã.200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v § 52 písm.a) a § 53 odst.1.

âástka 8/2003

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 374

âl. 4
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy
1. poskytne obec Kunratice ze svého rozpoãtu mûstu Fr˘dlant na jeho úãet ã. 19-8000123-461/0100
pﬁíspûvek ve v˘‰i 1. 263,– Kã / rok (slovy: jedentisícdvûstû‰edesáttﬁikorun). Pﬁíspûvek se poskytne do 15-ti dnÛ ode dne, kdy rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu s uzavﬁením
této smlouvy nabude právním moci.
2. âinnost podle ãl.3 této smlouvy bude po stránce personální i materiální zabezpeãena mûstem
Fr˘dlant.
âl. 5
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do: 31.12.2003
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch obecních – mûstsk˘ch úﬁadÛ nejménû po dobu 15-ti dnÛ a za‰lou ji krajskému
úﬁadu ke zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch obecních –
mûstsk˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím podnûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Kunratice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Fr˘dlant a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou
obdrÏí krajsk˘ úﬁad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení zastupitelstva obce Kunratice a Rady mûsta Fr˘dlantu,
pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Ve Fr˘dlantû dne: 27. 8. 2003

Za obec Kunratice

Za mûsto Fr˘dlant

Franti‰ek Vrátn˘ v. r.
starosta

Jindﬁich Wurm v. r.
starosta

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 30. 10. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9043/2003 – SO/VPS/133
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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144/VPS/139/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Kamenick˘ ·enov a Obcí Prysk

Veﬁejnoprávní smlouva ã. 1/2003
o zaji‰tûní v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Na základû usnesení Rady mûsta Kamenick˘ ·enov ã.. RM 3/20-2003 ze dne 29. 9. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Prysk ã. 6/2 ze dne 27. 8. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
smlouvu:
I.
Smluvní strany
1. Mûsto Kamenick˘ ·enov, se sídlem úﬁadu Osvobození 470, 47114 Kamenick˘ ·enov,
zastoupené Bc. Otou Raiterem, starostou mûsta
IâO: 002 60 622
Bankovní spojení: âS a.s., poboãka Nov˘ Bor
âíslo úãtu: 0903270319/0800
a
2. Obec Prysk, se sídlem úﬁadu Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk,
zastoupená panem Janem Svitákem,
starostou obce
IâO: 005 25 197
Bankovní spojení: KB
âíslo úãtu: 18522-421/0100
II.
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, budou orgány mûsta
Kamenick˘ ·enov namísto orgánÛ obce Prysk vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními orgány orgánÛm obce ve správním obvodu mûsta Kamenick˘ ·enov v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Kamenick˘ ·enov místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu obce Prysk.
III.
Rozsah pÛsobnosti
1. Orgány mûsta Kamenick˘ ·enov budou vykonávat ve správním obvodu obce Prysk pﬁenesenou pÛsobnost v oblasti pﬁestupkÛ proti poﬁádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jí svûﬁeny, pﬁestupky proti poﬁádku v územní samosprávû, pﬁestupky proti veﬁejnému poﬁádku, pﬁestupky proti majetku a pﬁestupky proti obãanskému souÏití podle zákona ã. 200/1990 Sb.
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2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe pﬁestupkov˘ spis bude obûma stranami povaÏován za
ukonãen˘ v následujících pﬁípadech:
a) odloÏením vûci z dÛvodÛ uveden˘ch v § 66 zákona o pﬁestupcích,
b) rozhodnutím o uloÏení sankce dle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení zákona o pﬁestupcích,
c) rozhodnutím o zastavení ﬁízení z dÛvodÛ uveden˘ch v ustanovení § 76 zákona o pﬁestupcích,
d) projednáním pﬁestupku bez uloÏení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3) zákona o pﬁestupcích,
e) v pﬁíkazním ﬁízení dle ustanovení § 87 zákona o pﬁestupcích,
f) v blokovém ﬁízení dle ustanovení § 84 a násl. zákona o pﬁestupcích.

IV.
Úhrada nákladÛ
1. Správní poplatky vybírané MûÚ Kamenick˘ ·enov pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Kamenick˘ ·enov
2. V˘nos pokut uloÏen˘ch MûÚ Kamenick˘ ·enov pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Kamenick˘ ·enov.
3. Obec Prysk se zavazuje uhradit Mûstu Kamenick˘ ·enov náklady vynaloÏené v souvislosti s ﬁe‰ením pﬁestupkÛ podle ãlánku II. odst. 1 této smlouvy v ãástce 1 000,– Kã za kaÏd˘ vyﬁízen˘ spis.
4. Mûsto Kamenick˘ ·enov se zavazuje vyfakturovat 2x do roka, a to vÏdy k 30. 6. a 10. 12. úãelnû
vynaloÏené náklady dle bodÛ 3 tohoto ãlánku smlouvy.
5. V˘‰e nákladÛ dle bodÛ 3 a 4 tohoto ãlánku smlouvy mÛÏe b˘t po dobu platnosti této smlouvy.pro kaÏd˘ kalendáﬁní rok upravena pouze písemn˘m dodatkem, a to k 31.bﬁeznu pﬁíslu‰ného roku.

V.
Spoleãná ustanovení
1. Tato veﬁejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2006.
2. Tato smlouva nab˘vá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
3. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
5. 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 s Ïádostí
o souhlas s uzavﬁením této smlouvy.
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6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady mûsta Kamenick˘ ·enov a usnesení Zastupitelstva
obce Prysk o souhlasu s uzavﬁením této smlouvy a rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého
kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této smlouvy.

V Kamenickém ·enovû dne 29. záﬁí 2003

Bc. Ota Raiter v. r.
starosta mûsta Kamenick˘ ·enov

V Prysku dne 30. záﬁí 2003

Jan Sviták v. r.
starosta obce Prysk

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9901//2003 – SO/VPS/139
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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145/VPS/SPOD/9/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Kamenick˘ ·enov a Obcí Prysk

Veﬁejnoprávní smlouva ã. 2/2003
o zaji‰tûní v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Na základû usnesení Rady mûsta Kamenick˘ ·enov ã.. RM 3/20-2003 ze dne 29. 9. 2003 a usnesení
Zastupitelstva obce Prysk ã. 6/2 ze dne 27. 8. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto smlouvu:
I.
Smluvní strany
2. Mûsto Kamenick˘ ·enov, se sídlem úﬁadu Osvobození 470, 47114 Kamenick˘ ·enov,
zastoupené Bc. Otou Raiterem, starostou mûsta
IâO: 002 60 622
Bankovní spojení: âS a.s., poboãka Nov˘ Bor
âíslo úãtu: 0903270319/0800
a
3. Obec Prysk, se sídlem úﬁadu Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk,
zastoupená panem Janem Svitákem, starostou obce
IâO: 005 25 197
Bankovní spojení: KB
âíslo úãtu: 18522-421/0100
II.
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, budou orgány mûsta
Kamenick˘ ·enov namísto orgánÛ obce Prysk vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními orgány orgánÛm obce ve správním obvodu mûsta Kamenick˘ ·enov v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Kamenick˘ ·enov místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu obce Prysk.
III.
Rozsah pÛsobnosti
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní bude Komise pro sociálnû právní ochranu dûtí Rady mûsta Kamenick˘ ·enov vykonávat namísto pﬁíslu‰ného orgánu Obce Prysk v jejím správním obvodu pﬁenesenou pÛsobnost na úseku sociálnû právní
ochrany dûtí podle zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnû právní ochranû dûtí, v platném znûní,
a podle zákona ã. 94/1963 Sb., o rodinû, v platném znûní, v rozsahu svûﬁeném Mûstskému úﬁadu
Kamenick˘ ·enov.
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2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe povinnosti vypl˘vající z v˘konu státní správy v pﬁenesené pÛsobnosti na úseku sociálnû právní ochrany dûtí budou zaji‰tûny obûma smluvními stranami takto:
a) Mûsto Kamenick˘ ·enov prostﬁednictvím sv˘ch orgánÛ:
– rozhoduje o v˘chovn˘ch opatﬁeních podle ustanovení § 43 zákona o rodinû
– poskytuje nebo zprostﬁedkovává rodiãÛm a ostatním osobám zodpovûdn˘m za v˘chovu dítûte poradenství pﬁi uplatÀování nárokÛ na dávky sociální péãe a státní sociální podpory podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o sociálnû právní ochranû dûtí
– poskytuje dûtem pomoc pﬁi pﬁekonávání nepﬁízniv˘ch sociálních podmínek a v˘chovn˘ch
vlivÛ, s cílem umoÏnit zaãlenûní do spoleãnosti, vãetnû zaãlenûní pracovního podle § 31 zákona o sociálnû právní ochranû dûtí
– nabízí dûtem programy pro vyuÏití volného ãasu se zﬁetelem k zájmÛm dûtí a jejich moÏnostem podle § 32 odst.1, písm f)
– vede spisovou dokumentaci dítûte podle § 55, 56 a 65 zákona o sociálnû právní ochranû dûtí a její kopii pﬁedává Obecnímu úﬁadu Prysk
b) Obec Prysk zabezpeãuje nezbytnû nutné úkony spojené se sociálnû právní ochranou dûtí,
s v˘jimkou úkonÛ, které pro ni zaji‰Èuje Mûsto Kamenick˘ ·enov:
– pﬁijímá upozornûní podle § 7
– pﬁijímá Ïádosti dítûte nebo rodiãÛ podle § 8 a 9 a poskytuje jim pomoc
– zabezpeãuje plnûní povinností uveden˘ch v ustanovení § 10
– sleduje a spolupracuje pﬁi v˘konu uloÏen˘ch v˘konn˘ch opatﬁení podle § 13 odst. 2
– zabezpeãuje neodkladnou péãi podle § 15
– zabezpeãuje úkony vypl˘vající z § 32 odst. 1 a 3
– ãiní opatﬁení podle § 37 zákona
– na vyÏádání orgánÛ uveden˘ch v § 51 odst.. 2 a 4 podává zprávy o pomûrech dítûte
IV.
Úhrada nákladÛ
1. Obec Prysk se zavazuje uhradit Mûstu Kamenick˘ ·enov náklady vynaloÏené v souvislosti
s v˘konem pﬁenesené pÛsobnosti na úseku sociálnû právní ochrany dûtí podle ãl. II. odst. 2 této smlouvy v ãástce 500,– Kã za ‰etﬁení jednoho pﬁípadu a dal‰ích 500,– Kã, pokud bude pﬁípad
samostatnû projednán Komisí pro sociálnû právní ochranu dûtí a o v˘sledku jednání podána písemná zpráva Obecnímu úﬁadu Prysk.
2. Mûsto Kamenick˘ ·enov se zavazuje vyfakturovat 2x do roka, a to vÏdy k 30.6. a 10. 12. úãelnû
vynaloÏené náklady dle bodÛ 3 a 4 tohoto ãlánku smlouvy.
3. V˘‰e nákladÛ dle bodÛ 3 a 4 tohoto ãlánku smlouvy mÛÏe b˘t po dobu platnosti této smlouvy.pro
kaÏd˘ kalendáﬁní rok upravena pouze písemn˘m dodatkem, a to k 31.bﬁeznu pﬁíslu‰ného roku.
V.
Spoleãná ustanovení
1. Tato veﬁejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2006.
2. Tato smlouva nab˘vá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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3. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ.
4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
5. 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 s Ïádostí
o souhlas s uzavﬁením této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady mûsta Kamenick˘ ·enov a usnesení Zastupitelstva
obce Prysk o souhlasu s uzavﬁením této smlouvy a rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého
kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této smlouvy.

V Kamenickém ·enovû dne 29. záﬁí 2003

Bc. Ota Raiter v. r.
starosta mûsta Kamenick˘ ·enov

V Prysku dne 30. záﬁí 2003

Jan Sviták v. r.
starosta obce Prysk

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9910//2003 – SO/SPOD/9
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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146/VPS/144/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Nové Mûsto pod Smrkem
a Obcí Láznû Libverda

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená mezi obcí Láznû Libverda a mûstem Nové Mûsto pod Smrkem
Na základû usnesení ã.. 6/2003 Zastupitelstva obce Láznû Libverda ze dne 20. 10. 2003 a usnesení Rady mûsta Nového Mûsta pod Smrkem ã. 21 dne 15.10. 2003 uzavírají dne 21. 10. 2003 níÏe
uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. 1
Smluvní strany
1. Obec Láznû Libverda
zastoupená starostou panem Ing. Janem Pospí‰ilem
adresa: Láznû Libverda 16, 463 62 Hejnice
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Fr˘dlant
a
2. Mûsto Nové Mûsto pod Smrkem
zastoupené starostou panem Jaroslavem Madûrou
adresa: Palackého 280, 463 65 Nové Mûsto pod Smrkem
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Fr˘dlant
âl. 2
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst.1 zák.ã.128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude orgán mûsta Nové Mûsto pod Smrkem namísto orgánu obce Láznû Libverda vykonávat pﬁenesenou
pÛsobnost svûﬁenou zák.ã.200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, orgánu obce
ve správním obvodu obce Láznû Libverda v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této
smlouvy bude orgán mûsta Nové Mûsto pod Smrkem místnû pﬁíslu‰n˘m správním orgánem v ﬁízení ve správním obvodu obce Láznû Libverda.
âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgán mûsta Nové Mûsto pod Smrkem bude vykonávat ve správním obvodu obce Láznû Libverda pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném zák.ã.200/1990
Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v § 52 písm.a) a § 53 odst.1.
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âl. 4
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy
1. zaplatí obec Láznû Libverda ze svého rozpoãtu mûstu Nové Mûsto pod Smrkem na jeho úãet
ã. 19-7000025461/0100 ãástku ve v˘‰i 300,– Kã (slovy tﬁista korun ãesk˘ch) za kaÏd˘ jeden projednávan˘ pﬁestupek. Realizované ãástky za pokuty budou pﬁíjmem rozpoãtu mûsta Nové Mûsto pod Smrkem.
2. âinnost podle ãl.III této smlouvy bude po stránce personální i materiální zabezpeãena mûstem
Nové Mûsto pod Smrkem.
âl. 5
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou: ode dne jejího uzavﬁení do 31.12.2006
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch mûstsk˘ch (obecních) úﬁadÛ nejménû po dobu 15-ti dnÛ a za‰lou ji krajskému
úﬁadu ke zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch mûstsk˘ch
úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím podnûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Láznû
Libverda, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Nové Mûsto pod Smrkem a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí krajsk˘ úﬁad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Zastupitelstva obce Láznû Libverda a Rady mûsta Nové
Mûsto pod Smrkem, pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení
smlouvy.

V Novém Mûstû pod Smrkem dne 21. 10. 2003

obec Láznû Libverda
Ing. Jan Pospí‰il v. r.
starosta

mûsto Nové Mûsto pod Smrkem
Jaroslav Madûra v. r.
starosta

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 5. 12. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 10296/2003 – SO/VPS/144
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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147/VPS/143/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Semily a Obcí Slaná

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
podle § 63 a násl. zákona o obcích

1. Obec Slaná
se sídlem ve Slané ãp. 94, Slaná u Semil, 512 01
IâO: 00 276 138
Bankovní spojení: KB, a.s. Semily, 6327-581/0100
zastoupená starostou Vlastimilem Schovánkem
a
2. Mûsto Semily
Husova 82, Semily, 513 13,
IâO: 00276111,
Bankovní spojení: âS 19-1263108309/0800
zastoupené starostou Ing. Franti‰kem MojÏí‰em
uzavírají tuto veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány mûsta Semily pro orgány obce Slaná vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Slaná v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Semily místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu obce Slaná.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány mûsta Semily budou vykonávat ve správním obvodu obce Slaná pﬁenesenou pÛsobnost
na úseku pﬁestupkové agendy v tomto rozsahu:
a) dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
b) dle právních pﬁedpisÛ, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích
2. V˘nos z pokut a nákladÛ ﬁízení uloÏen˘ch orgány mûsta Semily pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti dle této veﬁejnoprávní smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu mûsta Semily.
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âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí obec Slaná mûstu Semily náklady ve
v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady mûsto Semily vyfakturuje (vyãíslí) obci Slaná za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. IV
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úﬁadu ke zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ informaci o uzavﬁení této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Slaná,
jeden stejnopis obdrÏí mûsto Semily a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí
krajsk˘ úﬁad spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Tato smlouva je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení
souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.

DoloÏka: Tato smlouva byla schválena usnesením rady mûsta Semily ã. 525 ze dne 6. 10. 2003.
DoloÏka:Tato smlouva byla schválena rozhodnutím starosty obce Slaná ã. 1/2003 ze dne 7. 10. 2003.

V Semilech 15. 10. 2003

Ing. Franti‰ek MojÏí‰ v. r.
starosta mûsta Semily

Vlastimil Schovánek v. r.
starosta obce Slaná

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9918/2003 – SO/VPS/143
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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148/VPS/135/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem SmrÏovka a Obcí JosefÛv DÛl

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Rady mûsta SmrÏovka ã. 4/39/03 ze dne 11. 3. 2003 a souhlasu starosty obce
JosefÛv DÛl ze dne 25. 8. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany
1. Mûsto SmrÏovka
zastoupené starostou mûsta panem Vladimírem Kahánkem
se sídlem nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 SmrÏovka, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
a
2. Obec JosefÛv DÛl
zastoupená starostou obce panem Mgr.Josefem Kozlovsk˘m
se sídlem 468 44 JosefÛv DÛl, Dolní Maxov 218, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald.

âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude mûstsk˘ úﬁad mûsta SmrÏovky namísto obecního úﬁadu obce JosefÛv DÛl vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony obecnímu úﬁadu obce JosefÛv DÛl ve správním území obvodu obce
JosefÛv DÛl v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude mûstsk˘ úﬁad
SmrÏovka místnû pﬁíslu‰n˘m správním orgánem v ﬁízení ve správním obvodu obce JosefÛv DÛl.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Mûstsk˘ úﬁad mûsta SmrÏovka bude vykonávat ve správním obvodu obce JosefÛv DÛl pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou obecnímu úﬁadu obce JosefÛv DÛl a to v oblasti zákona o pﬁestupcích
ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
1. Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec JosefÛv DÛl ze svého rozpoãtu
mûstu SmrÏovka na jeho úãet u âeské spoﬁitelny ã. ú. 19-0963229369/0800 pﬁíspûvek ve v˘‰i
15 000,– Kã (slovy patnácttisíc). 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. Dodatek bude uzavﬁen do 31. bﬁezna pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2006. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moc.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch úﬁadÛ nejménû po dobu 15-ti dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu ke zveﬁejnûní ve
Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘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 spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady mûsta SmrÏovka a souhlas starosty obce Luãany
nad Nisou a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení této smlouvy.

Ve SmrÏovce dne 16. 9. 2003

Vladimír Kahánek v. r.
starosta mûsta SmrÏovka

Mgr. Josef Kozlovsk˘ v. r.
starosta obce JosefÛv DÛl

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 30. 10. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9249//2003 – SO/VPS/135
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

149/VPS/136/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem SmrÏovka a Obcí Luãany nad Nisou

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Rady mûsta SmrÏovka ã. 4/39/03 ze dne 11. 3. 2003 a souhlasu starosty obce Luãany nad Nisou ze dne 10. 9. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany
1. Mûsto SmrÏovka
zastoupené starostou mûsta panem Vladimírem Kahánkem
se sídlem nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 SmrÏovka, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
a
2. Obec Luãany nad Nisou
zastoupená starostou obce panem ing. Ladislavem Pivrncem
se sídlem 468 71 Luãany nad Nisou 333, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald.

âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
mûstsk˘ úﬁad mûsta SmrÏovky namísto obecního úﬁadu obce Luãany nad Nisou vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony obecnímu úﬁadu obce Luãany nad Nisou ve správním
území obvodu obce Luãany nad Nisou v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Na základû této
smlouvy bude mûstsk˘ úﬁad SmrÏovka místnû pﬁíslu‰n˘m správním orgánem v ﬁízení ve správním
obvodu obce Luãany nad Nisou.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Mûstsk˘ úﬁad mûsta SmrÏovka bude vykonávat ve správním obvodu obce Luãany nad Nisou
pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou obecnímu úﬁadu obce Luãany nad Nisou a to v oblasti zákona
o pﬁestupcích ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
1. Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Luãany nad Nisou ze svého
rozpoãtu mûstu SmrÏovka na jeho úãet u âeské spoﬁitelny ã. ú. 19-0963229369/0800 pﬁíspûvek
ve v˘‰i 20 000,— Kã (slovy dvacettisíckorun). 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. Dodatek bude uzavﬁen do 31. bﬁezna pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2006. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moc.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch úﬁadÛ nejménû po dobu 15-ti dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu ke zveﬁejnûní ve
Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘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 spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady mûsta SmrÏovka a souhlas starosty obce Luãany
nad Nisou a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení této smlouvy.

Ve SmrÏovce dne 16. 9. 2003

Vladimír Kahánek v. r.
starosta mûsta SmrÏovka

Ing. Ladislav Pivrnec v. r.
starosta obce Luãany nad Nisou

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 30. 10. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9250//2003 – SO/VPS/136
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

150/VPS/134/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem SmrÏovka a Obcí Nová Ves nad Nisou

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Rady mûsta SmrÏovka ã. 4/39/03 ze dne 11. 3. 2003 a souhlasu starosty obce Nová Ves nad Nisou ze dne 27. 8. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany
1. Mûsto SmrÏovka
zastoupené starostou mûsta panem Vladimírem Kahánkem
se sídlem nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 SmrÏovka, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
a
2. Obec Nová Ves nad Nisou
zastoupená starostou obce panem Milanem Fialou
se sídlem 468 27 Nová Ves nad Nisou 281, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald.

âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
mûstsk˘ úﬁad mûsta SmrÏovky namísto obecního úﬁadu obce Nová Ves nad Nisou vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony obecnímu úﬁadu obce Nová Ves nad Nisou ve
správním území obvodu obce Nová Ves nad Nisou v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude mûstsk˘ úﬁad SmrÏovka místnû pﬁíslu‰n˘m správním orgánem v ﬁízení ve
správním obvodu obce Nová Ves nad Nisou.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Mûstsk˘ úﬁad mûsta SmrÏovka bude vykonávat ve správním obvodu obce Nová Ves nad Nisou
pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou obecnímu úﬁadu obce Nová Ves nad Nisou a to v oblasti zákona
o pﬁestupcích ã. 200/1990 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
1. Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Nová Ves nad Nisou ze svého
rozpoãtu mûstu SmrÏovka na jeho úãet u âeské spoﬁitelny ã. ú. 19-0963229369/0800 pﬁíspûvek
ve v˘‰i 8 000,– Kã (slovy osmtisíc). 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. Dodatek bude uzavﬁen do 31. bﬁezna pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2006. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moc.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch úﬁadÛ nejménû po dobu 15-ti dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu ke zveﬁejnûní ve
Vûstníku právních pﬁedpisÛ kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘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 spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady mûsta SmrÏovka a souhlas starosty obce Nová Ves
nad Nisou a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení této smlouvy.

Ve SmrÏovce dne 16. 9. 2003

Vladimír Kahánek v. r.
starosta mûsta SmrÏovka

Milan Fiala v. r.
starosta obce Nová Ves nad Nisou

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 31. 10. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9248/2003 – SO/VPS/134
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

151/VPS/137/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Velké Hamry a Obcí Plavy

VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základû usnesení zastupitelstva Obce Plavy ã. 54/4/03 ze dne 25. 6. 2003 a usnesení Rady
mûsta Velké Hamry ã.119/12/03 ze dne 28. 4. 2003, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âI. I.
Smluvní strany
1. Obec Plavy,
zastoupená starostkou obce paní Vûrou M u Ï í ã k o v o u
468 46 Plavy,
pﬁíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
a
2. Mûsto Velké Hamry,
zastoupené starostou mûsta Josefem P a l o u,
46845 Velké Hamry,
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
âI. II.
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Podle § 63/1 z..ã. 128/200 Sb. o obcích, ve znûní zákona ã.313/2002 Sb., bude MûÚ Velké
Hamry vykonávat namísto pﬁíslu‰ného orgánu Obce Plavy v jeho správním obvodu pﬁenesenou pÛsobnost na úseku ﬁízení o pﬁestupcích dle z.ã. 200/1990 Sb. ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
2. Na základû této smlouvy bude MûÚ Velké Hamry místnû pﬁíslu‰n˘m orgánem v ﬁízení pro
správní obvod Obce Plavy.
3. Správní poplatky vybírané MûÚ Velké Hamry pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu
Mûsta Velké Hamry.
4. V˘nos pokut uloÏen˘ch MûÚ Velké Hamry pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Velké Hamry.
âI. 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 nabude právní moci.

âástka 8/2003

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 392

âI.IV.
Úhrada nákladÛ
1. Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Plavy ze svého rozpoãtu Mûstu Velké Hamry na jeho úãet u âeské spoﬁitelny a. s. – poboãka Velké Hamry ã. ú. 190963263399/0800, pﬁíspûvek 800,– Kã (slovy:osmsetkorun) za kaÏd˘ projednan˘ pﬁestupek, spáchan˘ osobou zdrÏující se na katastru nebo spáchan˘ na katastru Obce Plavy.
2. Vyúãtování bude provedeno 2x roãnû k 30. 6. a 31. 12. kaÏdého kalendáﬁního roku na základû
pﬁedloÏen˘ch podkladÛ MûÚ Velké Hamry.
3. Do v˘ãtu tûchto úkonÛ se nezahrnují vûci postoupené ve smyslu § 71 z. ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a vûci odloÏené ve smyslu § 66 z. ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vyjma vûcí odloÏen˘ch z dÛvodÛ uveden˘ch v § 66/2
a 66/3f z.ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
4. Zmûna formy a v˘‰e úhrady mÛÏe b˘t upravena jen písemn˘m dodatkem k této smlouvû. Dodatek bude uzavﬁen do 31.3. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âI.V.
Spoleãná ustanovení
1. Mûsto Velké Hamry vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu, související s v˘konem ãinnosti dle âI. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch úﬁadÛ po dobu nejménû 15 dnÛ.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁené této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, jeden stejnopis obdrÏí kaÏdá smluvní a jeden
stejnopis obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje, spolu se Ïádostí o uzavﬁení této smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení zastupitelstva Obce Plavy a usnesení Rady mûsta Velké
Hamry o souhlasu s uzavﬁením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této smlouvy.
V Plavech dne 26. 6. 2003

Ve Velk˘ch Hamrech dne 15. 9. 2003

Vûra MuÏíãková v. r.
starostka
Obce Plavy

Josef Pala v. r.
starosta
Mûsta Velké Hamry

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 15. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9554/2003 – SO/VPS/137
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 8/2003

152/VPS/138/2003 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Velké Hamry a Obcí Zlatá Ole‰nice

VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Na základû usnesení zastupitelstva Obce Zlatá Ole‰nice ã. 36/03 ze dne 24. 3. 2003 a usnesení
Rady mûsta Velké Hamry ã. 119/12/03 ze dne 28.4.2003, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âI.I.
Smluvní strany
1. Obec Zlatá Ole‰nice,
zastoupená starostkou obce paní Vûrou H o v o r k o v o u
468 47 Zlatá Ole‰nice,
pﬁíslu‰ná do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
a
2. Mûsto Velké Hamry,
zastoupené starostou mûsta Josefem P a l o u,
46845 Velké Hamry,
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald
âI. II.
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Podle § 63/1 z..ã. 128/200 Sb. o obcích, ve znûní zákona ã.313/2002 Sb., bude MûÚ Velké Hamry vykonávat namísto pﬁíslu‰ného orgánu Obce Zlatá Ole‰nice v jeho správním obvodu pﬁenesenou pÛsobnost na úseku ﬁízení o pﬁestupcích dle z.ã. 200/1990 Sb. ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
2. Na základû této smlouvy bude MûÚ Velké Hamry místnû pﬁíslu‰n˘m orgánem v ﬁízení pro
správní obvod Obce Zlatá Ole‰nice.
3. Správní poplatky vybírané MûÚ Velké Hamry pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu
Mûsta Velké Hamry.
4. V˘nos pokut uloÏen˘ch MûÚ Velké Hamry pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Velké Hamry.
âI. 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 nabude právní moci.
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âI.IV.
Úhrada nákladÛ
1. Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Zlatá Ole‰nice ze svého rozpoãtu Mûstu Velké Hamry na jeho úãet u âeské spoﬁitelny a. s. – poboãka Velké Hamry ã. ú. 190963263399/0800, pﬁíspûvek 800,– Kã (slovy:osmsetkorun) za kaÏd˘ projednan˘ pﬁestupek, spáchan˘ osobou zdrÏující se na katastru nebo spáchan˘ na katastru Obce Zlatá Ole‰nice.
2. Vyúãtování bude provedeno 2x roãnû k 30.6. a 31.12. kaÏdého kalendáﬁního roku na základû
pﬁedloÏen˘ch podkladÛ MûÚ Velké Hamry.
3. Do v˘ãtu tûchto úkonÛ se nezahrnují vûci postoupené ve smyslu § 71 z. ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a vûci odloÏené ve smyslu § 66 z. ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vyjma vûcí odloÏen˘ch z dÛvodÛ uveden˘ch v §§ 66/2
a 66/3f z. ã. 200/1990 Sb. o pﬁestupcích ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
4. Zmûna formy a v˘‰e úhrady mÛÏe b˘t upravena jen písemn˘m dodatkem k této smlouvû. Dodatek bude uzavﬁen do 31.3. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âI.V.
Spoleãná ustanovení
1. Mûsto Velké Hamry vede po dobu platnosti této smlouvy ve‰kerou spisovou sluÏbu, související s v˘konem ãinnosti dle âI. II. této smlouvy.
2. Smluvní strany zveﬁejní veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách sv˘ch úﬁadÛ po dobu nejménû 15 dnÛ.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úﬁedních deskách sv˘ch úﬁadÛ informaci o uzavﬁené této smlouvy a jejím pﬁedmûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, jeden stejnopis obdrÏí kaÏdá smluvní a jeden
stejnopis obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje, spolu se Ïádostí o uzavﬁení této smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení zastupitelstva Obce Zlatá Ole‰nice a usnesení Rady mûsta Velké Hamry o souhlasu s uzavﬁením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této smlouvy.
Ve Zlaté Ole‰nici dne 18. 7. 2003

Ve Velk˘ch Hamrech dne 1. 8. 2003

Vûra Hovorková v. r.
starostka
Obce Zlatá Ole‰nice

Josef Pala v. r.
starosta
Mûsta Velké Hamry

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 15. 11. 2003, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 9556/2003 – SO/VPS/138
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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