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Vûstník právních pﬁedpisÛ PlzeÀského kraje

âástka 1/2001

Roãník 2004

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 2

Rozesláno dne 5. kvûtna 2004

O B S A H
1/VPS/OP/3/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âeská Lípa a Obcí Sosnová
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku zaji‰Èování úkolÛ stanoven˘ch zákonem o obecní policii
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
2/VPS/149/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âeská Lípa a Obcí Zahrádky
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

3/VPS/36/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âesk˘ Dub a Obcí V‰elibice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

4/VPS/23/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Dubá a Obcí TuhaÀ
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

5/VPS/24/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí âernousy
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

6/VPS/22/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Mûstem Hejnice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

7/VPS/27/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Horní ¤asnice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

8/VPS/17/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Benecko
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

9/VPS/16/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Bukovina u âisté
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

10/VPS/15/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí âistá u Horek
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

11/VPS/14/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Horka u Staré Paky
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
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12/VPS/13/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Horní Branná
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

13/VPS/12/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Jestﬁabí v Krkono‰ích
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

14/VPS/11/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Kruh
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

15/VPS/10/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Martinice v Krkono‰ích
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

16/VPS/9/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Mﬁíãná
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

17/VPS/8/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Peﬁimov
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

18/VPS/7/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Poniklá
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

19/VPS/6/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Roztoky u Jilemnice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

20/VPS/5/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Studenec
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

21/VPS/4/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Svojek
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

22/VPS/3/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Víchová nad Jizerou
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

23/VPS/2/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Vítkovice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

24/VPS/146/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Nové Mûsto pod Smrkem
a Obcí Jindﬁichovice pod Smrkem
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

25/VPS/147/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Nov˘ Bor a Obcí Radvanec
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

26/VPS/OP/1/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Semily a Obcí Bene‰ov u Semil
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku zaji‰Èování úkolÛ stanoven˘ch zákonem o obecní policii
27/VPS/1/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Semily a Obcí Pﬁíkr˘
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích

28/VPS/34/2004

Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Karlovice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
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29/VPS/33/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Ktová
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
30/VPS/32/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí LaÏany
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
31/VPS/29/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Ohrazenice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
32/VPS/30/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Paceﬁice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
33/VPS/31/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Radimovice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
34/VPS/28/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Mûstem Rovensko pod Troskami
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
35/VPS/35/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Sobûslavice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
36/VPS/20/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí DrÏkov
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
37/VPS/148/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Jílové u DrÏkova
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
38/VPS/26/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Koberovy
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
39/VPS/19/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Radãice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
40/VPS/18/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Skuhrov
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
41/VPS/25/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Vlastiboﬁ
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
42/VPS/21/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Zásada
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti na úseku ﬁízení o pﬁestupcích
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1/VPS/OP/3/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âeská Lípa a Obcí Sosnová

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená ve smyslu § 3a odst. 1 zák. ã. 553/91 Sb., o obecní policii a § 66c a násl. zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích

âl. I
Smluvní strany
1. Mûsto âeská Lípa
sídlo: Námûstí T. G. Masaryka 1, âeská Lípa
Iâ: 260428
zastoupené p. Petrem Skokanem, starostou
a
2. Obec Sosnová
sídlo: Sosnová 35
Iâ: 673374
zastoupená pí Vlastou Pátkovou, starostkou
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
Mûstská policie âeská Lípa ( dále jen mûstská policie) bude ode dne platnosti této smlouvy na
území obce Sosnová, vÏdy na základû pﬁedchozí Ïádosti starosty (starostky) obce Sosnová provádût odchyty volnû pobíhajících psÛ a jejich odvoz do útulku. Pﬁi této ãinnosti stráÏníci mûstské policie uplatÀují ve‰keré pravomoci dle zákona ã. 553/91 Sb. o obecní policii.
Pﬁípadné zji‰tûné trestné ãiny, pﬁestupky a správní delikty ﬁe‰í stráÏníci v souladu se zákonem
ã. 553/91 Sb. a zákonem ã. 200/90 Sb. o pﬁestupcích. V blokovém ﬁízení pouÏívají pokutové bloky
mûsta âeská Lípa. V˘nos z pokut je pﬁíjmem mûsta âeská Lípa.
Obec Sosnová ve smyslu § 3a odst. 5 zák. ã. 553/91 Sb. vydá stráÏníkÛm písemné zmocnûní k v˘konu pravomoci na jejím území.
âl. III
Úhrada nákladÛ
1. Obec Sosnová uhradí mûstu âeská Lípa 500,– Kã za kaÏdého psa odchyceného mûstskou policií na území obce Sosnová; úplatu za pobyt psa v útulku bude hradit obec Sosnová pﬁímo provozovateli útulku.
2. Náklady dle odst. 1 uhradí obec Sosnová mûstu âeská Lípa na jeho úãet, a to vÏdy na základû
faktury, kterou vystaví mûstská policie k 30. 6. a 30. 11. daného roku.
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3. V pﬁípadû, Ïe náklady na odchyt psa uhradí mûstské policii majitel psa, nebude obci Sosnová
odchyt psa fakturován.
âl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Platnosti nabude dnem vyslovení souhlasu s touto
smlouvou krajsk˘m úﬁadem (§3a odst. 2 zák. ã. 553/91 Sb.).
2. Tuto smlouvu lze vypovûdût písemnû pﬁiãemÏ v˘povûdní lhÛta ãiní jeden kalendáﬁní mûsíc tzn.
Ïe v˘povûdní lhÛta zaãne plynout prvého dne následujícího mûsíce po doruãení v˘povûdi.
âl. V
Závûreãná ustanovení
Uzavﬁení této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady mûsta âeská Lípa a usnesením Zastupitelstva obce Sosnová .

V âeské Lípû dne 29. 10. 2003

V Sosnové dne 17. 10. 2003

Petr Skokan v. r.
starosta mûsta âeská Lípa

Vlasta Pátková v. r.
starostka obce Sosnová

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 7. ledna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 10971/2003 – SO/VPS/OP/3
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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2/VPS/149/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âeská Lípa a Obcí Zahrádky

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Na základû usnesení rady Mûsta âeská Lípa, ze dne 26. 11. 2003 ã. 374/03 a usnesení zastupitelstva Obce Zahrádky, ze dne 22. 10. 2003 ã. 44/2003 uzavírají dne 18. 12. 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 Zahrádky
zastoupená starostkou obce Ing. Milenou BroÏovou
Zahrádky 130, 471 01
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 Zahrádky 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 Zahrádky.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgány mûsta âeská Lípa budou vykonávat ve správním obvodu obce Zahrádky 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.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Zahrádky ze svého rozpoãtu
mûstu âeská Lípa na jeho úãet: Komerãní banka, âeská Lípa ã. 19-1229-421/0100, variabilní symbol : 2109/1/12, 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 Zahrádky ke zpracování.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od 1. 11. 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 Zahrádky 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 Zahrádky 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 18. 12. 2003

Petr Skokan v. r.
starosta mûsta âeská Lípa

Ing. Milena BroÏová v. r.
starostka obce Zahrádky

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 21. ledna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 11364/2003 – SO/VPS/149
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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3/VPS/36/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem âesk˘ Dub a Obcí V‰elibice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Na základû usnesení rady Obce V‰elibice ã.usnesení 4, bod 2, písmeno c), ze dne 16/10/2003
a usnesení rady Mûsta âesk˘ Dub ã.usnesení 22, RM/03/353, ze dne 26/11/2003 a podle ust. § 63
odst.1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, uzavírají níÏe uvedené
smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec V‰elibice
zast. starostou: Jaroslavem âermákem
sídlo obecního úﬁadu: V‰elibice 65, 463 48
pﬁíslu‰ná dle provádûcího právního pﬁedpisu do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Mûsta Liberec
a
2. Mûsto âesk˘ Dub
zast. starostou p. Josefem Müllerem
sídlo mûstského úﬁadu: Nám. B. Smetany 1/I, 463 43 âesk˘ Dub
pﬁíslu‰ná dle provádûcího právního pﬁedpisu do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Mûsta Liberec
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ust.§ 63 odst.1 zákona ã.128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
povûﬁen˘ obecní úﬁad jako orgán Mûsta âesk˘ Dub prostﬁednictvím Komise k projednávání pﬁestupkÛ Mûsta âesk˘ Dub vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm
obce ve správním obvodu Obce V‰elibice.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta âesk˘ Dub pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
v rozsahu vymezeném touto smlouvou místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve správním
obvodu Obce V‰elibice.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti:
– stanoveném zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
– zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané povûﬁen˘m obecním úﬁadem
– Komisí k projednávání pﬁestupkÛ Mûsta âesk˘ Dub pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce V‰elibice podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta âesk˘ Dub.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch povûﬁen˘m obecním úﬁadem – Komisí k projednávání pﬁestupkÛ Mûsta âesk˘ Dub pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce V‰elibice podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta âesk˘ Dub.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Smluvní strany sjednávají, Ïe za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu zaplatí Obec V‰elibice Mûstu âesk˘ Dub náklady spojené s v˘konem pﬁenesené pÛsobnosti a to ve v˘‰i 15 Kã / obãana / rok. Oficiální poãet obãanÛ sdûlí obec V‰elibice vÏdy k 1. mûsíci bûÏného roku. Úhrada bude provedena do 15-ti dnÛ po podpisu této smlouvy na úãet Mûsta âesk˘ Dub, ã. úãtu
19-63421-574/0600, vedeného u GE Capital bank, a. s. po. âesk˘ Dub.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje , kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami a konãí dnem 31. 12. 2005.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení rady Obce V‰elibice a rady Mûsta âesk˘ Dub a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V âeském Dubu dne 16. 11. 2003
Jaroslav âermák v. r.
starosta obce V‰elibice

Josef Miller v. r.
starosta mûsta âesk˘ Dub

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 27. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 2627/2004 – SO/VPS/36
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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4/VPS/23/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Dubá a Obcí TuhaÀ

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Na základû usnesení zastupitelstva mûsta Dubá ze dne 27. ledna 2004 ã.usn. 4–2/2004, a usnesení zastupitelstva obce TuhaÀ ze dne 30. 1. 2004 ã.usn. 10/04, 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 Hanou Pejpalovou
se sídlem Masarykovo námûstí ã. p. 138, 471 41 Dubá, kraj Libereck˘
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností âeská Lípa
a
2. OBEC TUHA≈, IâO 00831727
zastoupená starostou obce Andrejem Karcubem
se sídlem TuhaÀ ã. p. 32, 471 41 Dubá, kraj Libereck˘
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností âeská Lípa
âl. 2
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona âR ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, budou orgány mûsta Dubá namísto orgánÛ obce TuhaÀ vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce TuhaÀ v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Dubá místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu obce TuhaÀ.
âl. 3
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgány mûsta Dubá budou vykonávat ve správním obvodu obce TuhaÀ pﬁenesenou pÛsobnost
svûﬁenou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce podle ustanovení zákona ã. 200/1990 Sb., zákon o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Strana 51

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 2/2004

âl. 4
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec TuhaÀ ze svého rozpoãtu mûstu Dubá na jeho úãet: âeská spoﬁitelna, a. s. âeská Lípa, ã. ú. 0903265309/0800, pﬁíspûvek ve v˘‰i ve
v˘‰i 500,– Kã (slovy: pûtset korun ãesk˘ch) za kaÏd˘ pﬁestupek. Tyto náklady bude mûsto Dubá
fakturovat obci TuhaÀ, 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. 2004 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 mûsto Dubá,
jeden stejnopis obec TuhaÀ a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘
úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení zastupitelstva mûsta Dubá a obce TuhaÀ a pravomocné
rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.
6. Tato smlouva nab˘vá úãinnosti, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení
souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.

V Dubé dne 6. 2. 2004

Hana Pejpalová v. r.
starostka mûsta Dubá

Andrej Karcub v. r.
starosta obce TuhaÀ

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 9. bﬁezna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1302/2004– SO/VPS/23
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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5/VPS/24/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí âernousy

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená mezi Obcí âernousy a Mûstem Fr˘dlant
Na základû souhlasu starosty Obce âernousy ze dne 19. 1. 2004 a usnesení Rady Mûsta Fr˘dlant
ã. 549/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. 1
Smluvní strany
1. Obec âernousy
zastoupená starostou panem Josefem Konkusem
adresa obce: âernousy, 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
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
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 âernousy vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zák. ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu
Obce âernousy 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 âernousy.
âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce âernousy 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.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem ve
Fr˘dlantû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce âernousy podle obsahu
této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Fr˘dlant.
3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem ve Fr˘dlantû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve
správním obvodu Obce âernousy podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Fr˘dlant.
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âl. 4
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec âernousy Mûstu Fr˘dlant náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 400,– Kã (slovy:
ãtyﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku. Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant fakturovat Obci âernousy, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. 5
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou : ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2004
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 âernousy, 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 souhlas starosty Obce âernousy, usnesení Rady Mûsta Fr˘dlantu
a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

V âernousích dne 19. 1. 2004

Ve Fr˘dlantû dne 11. 2. 2004

Za Obec âernousy

Za Mûsto Fr˘dlant

Josef Konkus v. r.
starosta

Jindﬁich Wurm v. r.
starosta

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 17. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1559/2004 – SO/VPS/24
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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6/VPS/22/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Mûstem Hejnice

Veﬁejno právní smlouva
uzavﬁená mûsty Hejnice a Fr˘dlant
Na základû usnesení Rady mûsta Hejnice ze dne 27. 1. 2003 ã. 17/2003 a usnesení Rady mûsta
Fr˘dlant ze dne 2003 ã. uzavírají dne 2003 níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Mûsto Hejnice
zastoupené starostou Stanislavem Smutn˘m
adresa mûstského úﬁadu NádraÏní 521, 463 62 Hejnice
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Fr˘dlant
a
2. Mûsto Fr˘dlant
zastoupené starostou Jindﬁichem Wurmem
adresa mûstského úﬁadu nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Fr˘dlant
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce sroz‰íﬁenou pÛsobností Fr˘dlant
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, bude
orgán mûsta Fr˘dlantu namísto orgánu mûsta Hejnice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu mûsta Hejnice 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
mûsta Hejnice.
âl. III
Smluvní obsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgán mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu mûsta Hejnice pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v § 52 písm. a) a § 53 odst. 1.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy
1. poskytne mûsto Hejnice ze svého rozpoãtu mûstu Fr˘dlant na jeho úãet ã. pﬁíspûvek ve v˘‰i
25.000,– Kã (slovy dvacetpûttisíckorun). Pﬁíspûvek se poskytne do 15 dnÛ ode dne, kdy rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
2. âinnost podle ãl. III této smlouvy bude po stránce personální i materiální zabezpeãena mûstem
Fr˘dlant.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou od 2003 do 31. 12. 2003
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 ke zzveﬁejnûní 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 mûsto Hejnice, jeden stejnopis obdrÏí mûsto Fr˘dlant 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 mûsta Hejnice a mûsta Fr˘dlant a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Fr˘dlant dne 30. 1. 2004

Jindﬁich Wurm v. r.
starosta mûsta Fr˘dlant

Stanislav Smutn˘ v. r.
starosta mûsta Hejnice

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 9. bﬁezna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1299/2004 – SO/VPS/22
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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7/VPS/27/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Horní ¤asnice

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená mezi Obcí Horní ¤asnice a Mûstem Fr˘dlant
Na základû souhlasu starosty Obce Horní ¤asnice ze dne 28. 1. 2004 a usnesení Rady Mûsta
Fr˘dlant ã. 551/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. 1
Smluvní strany
1. Obec Horní ¤asnice
zastoupená starostou panem Janem Baborákem
adresa obce: Horní ¤asnice, 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
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
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 Horní ¤asnice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zák. ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu Obce Horní ¤asnice 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
Horní ¤asnice.
âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce Horní ¤asnice 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.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem ve
Fr˘dlantû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Horní ¤asnice podle
obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Fr˘dlant.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem ve Fr˘dlantû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve
správním obvodu Obce Horní ¤asnice podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta
Fr˘dlant.
âl. 4
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Horní ¤asnice Mûstu Fr˘dlant
náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 400,– Kã
(slovy: ãtyﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku. Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant
fakturovat Obci Horní ¤asnice, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. 5
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou : ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2004
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 Horní
¤asnice, 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 souhlas starosty Obce Horní ¤asnice, usnesení Rady Mûsta Fr˘dlantu a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

V Horní ¤asnici dne 10. 2. 2004

Ve Fr˘dlantû dne 16. 2. 2004

za Obec Horní ¤asnice

za Mûsto Fr˘dlant

Jan Baborák v. r.
starosta

Jindﬁich Wurm v. r.
starosta

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1778/2004 – SO/VPS/27
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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8/VPS/17/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Benecko

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû usnesení Rady obce Benecko, ze dne 17. 12. 2003 ã. 7/03 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Benecko
zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Mejsnarem
·tûpanická Lhota 35, 512 37 Benecko, IâO: 275581
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Benecko vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Benecko v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Benecko.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Benecko 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Benecko Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Benecko za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Benecko, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou
obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady obce Benecko a usnesení Rady mûsta Jilemnice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení
smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Ing. Jaroslav Mejsnar v. r.
starosta Obce Benecko

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 287/2004 – SO/VPS/17
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje

âástka 2/2004
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9/VPS/16/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Bukovina u âisté

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Bukovina u âisté, ze dne 11. 12. 2003 ã. 2/03 a usnesení
Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Bukovina u âisté
zastoupená starostou obce Jiﬁím Hanouskem
514 01 Jilemnice, IâO: 275646
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Bukovina u âisté vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost
svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Bukovina u âisté v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Bukovina u âisté.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Bukovina u âisté 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Bukovina u âisté Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Bukovina u âisté za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Bukovina u âisté, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy
s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Bukovina u âisté a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Jiﬁí Hanousek v. r.
starosta Obce Bukovina u âisté

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 286/2004 – SO/VPS/16
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje

âástka 2/2004
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10/VPS/15/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí âistá u Horek

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce âistá u Horek, ze dne 11. 12. 2003 ã. 2/03 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec âistá u Horek
zastoupená starostou obce Franti‰kem Vanclem
ãp. 152, 512 35 âistá u Horek, IâO: 00275662
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce âistá u Horek vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost
svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce âistá u Horek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce âistá u Horek.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce âistá u Horek 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec âistá u Horek Mûstu Jilemnice
náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice
vyfakturuje (vyãíslí) Obci âistá u Horek za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího
po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 âistá
u Horek, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce âistá u Horek a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Franti‰ek Vancl v. r.
starosta Obce âistá u Horek

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 285/2004 – SO/VPS/15
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje

âástka 2/2004
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11/VPS/14/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Horka u Staré Paky

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Horka u Staré Paky, ze dne 17. 12. 2003 ã. 2/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Horka u Staré Paky
zastoupená starostou obce Bohumilem ·imÛnkem
ãp. 41, 512 34 Horka u Staré Paky, IâO: 854671
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Horka u Staré Paky vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Horka u Staré Paky
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice
místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Horka u Staré Paky.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Horka u Staré Paky 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âástka 2/2004

âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Horka u Staré Paky Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Horka u Staré Paky za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Horka
u Staré Paky, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy
s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Horka u Staré Paky a usnesení Rady
mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Bohumil ·imÛnek v. r.
starosta Obce Horka u Staré Paky

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 284/2004 – SO/VPS/14
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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12/VPS/13/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Horní Branná

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Horní Branná, ze dne 15. 12. 2003 ã. 2/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Horní Branná
zastoupená starostou obce Ing. Miloslavem Martinem
ãp. 1, 512 36 Horní Branná, IâO: 00275 735
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Horní Branná vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost
svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Horní Branná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Horní Branná.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Horní Branná 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âástka 2/2004

âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Horní Branná Mûstu Jilemnice
náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice
vyfakturuje (vyãíslí) Obci Horní Branná za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího
po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Horní
Branná, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Horní Branná a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Ing. Miloslav Martin v. r.
starosta Obce Horní Branná

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 283/2004 – SO/VPS/13
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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13/VPS/12/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Jestﬁabí v Krkono‰ích

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích, ze dne 17. 12. 2003 ã. 2/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Jestﬁabí v Krkono‰ích
zastoupená starostou obce Miroslavem HoncÛ
ãp. 42, 514 01 Jilemnice, IâO: 275794
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení e správním obvodu Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích
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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âástka 2/2004

âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Jestﬁabí v Krkono‰ích Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Jestﬁabí v Krkono‰ích za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Jestﬁabí v Krkono‰ích, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích a usnesení Rady
mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Miroslav HoncÛ v. r.
starosta Obce Jestﬁabí v Krkono‰ích

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 282/2004 – SO/VPS/12
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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14/VPS/11/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Kruh

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Kruh, ze dne 12. 12. 2003 ã. 2/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Kruh
zastoupená starostou obce Romanem KuÏelem
ãp. 165, 514 01 Jilemnice, IâO: 00275859
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Kruh vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Kruh v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními
orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Kruh.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Kruh 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âástka 2/2004

âl. IV.
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Kruh Mûstu Jilemnice náklady
ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Kruh za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Kruh,
jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Kruh a usnesení Rady mûsta Jilemnice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení
smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Roman KuÏel v. r.
starosta Obce Kruh

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 281/2004 – SO/VPS/11
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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15/VPS/10/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Martinice v Krkono‰ích

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû usnesení Rady obce Martinice v Krkono‰ích, ze dne 15. 12. 2003 ã. 335/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Martinice v Krkono‰ích
zastoupená starostou obce Ing. Janem Jindrou
ãp. 131, 512 32 Martinice v Krkono‰ích, IâO: 580805
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Martinice v Krkono‰ích vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Martinice v Krkono‰ích
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Martinice v Krkono‰ích.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Martinice v Krkono‰ích
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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Martinice v Krkono‰ích Mûstu
Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad.Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Martinice v Krkono‰ích za kaÏdé uplynulé pololetí do konce
mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Martinice v Krkono‰ích, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní
smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5 Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady obce Martinice v Krkono‰ích a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Ing. Jan Jindra v. r.
starosta Obce Martinice v Krkono‰ích

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 280/2004 – SO/VPS/10
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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16/VPS/9/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Mﬁíãná

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Mﬁíãná, ze dne 12. prosince 2003 ã. 3/03 a usnesení Rady
mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Mﬁíãná
zastoupená starostou obce Drahomírem Rutrlem
ãp. 211, 512 04 Mﬁíãná, IâO: 275930
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Mﬁíãná vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Mﬁíãná v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními
orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Mﬁíãná.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Mﬁíãná 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âástka 2/2004

âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Mﬁíãná Mûstu Jilemnice náklady
ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Mﬁíãná za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Mﬁíãná, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou
obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Mﬁíãná a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Drahomír Rutrle v. r.
starosta Obce Mﬁíãná

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 275/2004 – SO/VPS/9
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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17/VPS/8/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Peﬁimov

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starostky Obce Peﬁimov, ze dne 17. 12. 2003 ã. 2/03 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Peﬁimov
zastoupená starostkou obce Bohuslavou Holubcovou
ãp. 107, 512 04 Mﬁíãná, IâO: 275999
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Peﬁimov vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Peﬁimov v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Peﬁimov.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Peﬁimov 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.

Strana 77
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âástka 2/2004

âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Peﬁimov Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Peﬁimov za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Peﬁimov, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starostky Obce Peﬁimov a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Bohuslava Holubcová v. r.
starostka Obce Peﬁimov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 9. bﬁezna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 274/2004 – SO/VPS/8
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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18/VPS/7/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Poniklá

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû usnesení Rady obce Poniklá, ze dne 8. 12. 2003 ã. 613 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Poniklá
zastoupená starostkou obce Kvûtou Kavánovou
ãp. 65, 512 42 Poniklá, IâO: 276 006
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Poniklá vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Poniklá v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními
orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Poniklá.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Poniklá 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Poniklá Mûstu Jilemnice náklady
ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Poniklá za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Poniklá, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou
obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady obce Poniklá a usnesení Rady mûsta Jilemnice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení
smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Kvûta Kavánová v. r.
starostka Obce Poniklá

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 272/2004 – SO/VPS/7
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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19/VPS/6/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Roztoky u Jilemnice

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Roztoky u Jilemnice, ze dne 17. 12. 2003 ã. 8/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Roztoky u Jilemnice
zastoupená starostou obce Osvaldem Süssem
ãp. 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice, IâO: 00276081
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Roztoky u Jilemnice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Roztoky u Jilemnice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice
místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Roztoky u Jilemnice.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Roztoky u Jilemnice 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Roztoky u Jilemnice Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Roztoky u Jilemnice za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Roztoky u Jilemnice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Roztoky u Jilemnice a usnesení Rady
mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Osvald Süss v. r.
starosta Obce Roztoky u Jilemnice

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 271/2004 – SO/VPS/6
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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20/VPS/5/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Studenec

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû usnesení Rady obce Studenec, ze dne 17. 12. 2003 ã. 20/03 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Studenec
zastoupená starostou obce Franti‰kem Tauchmanem
ãp. 364, 512 33 Studenec, IâO: 276162
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Studenec vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Studenec v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Studenec.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Studenec 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Studenec Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Studenec za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Studenec, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou
obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí usnesení Rady obce Studenec a usnesení Rady mûsta Jilemnice
a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení
smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Franti‰ek Tauchman v. r.
starosta Obce Studenec

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 270/2004 – SO/VPS/5
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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21/VPS/4/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Svojek

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Svojek, ze dne 17. 12. 2003 ã. 2/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní
smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Svojek
zastoupená starostou obce Josefem Dejmkem
ãp. 1, 507 91 Stará Paka, IâO: 276171
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Svojek vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Svojek v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi správními
orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Svojek.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Svojek 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âástka 2/2004

âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Svojek Mûstu Jilemnice náklady
ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Svojek za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Svojek,
jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Svojek a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Josef Dejmek v. r.
starosta Obce Svojek

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 267/2004 – SO/VPS/4
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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22/VPS/3/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Víchová nad Jizerou

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Víchová nad Jizerou, ze dne 5. 12. 2003 ã. 9/2003 a usnesení Rady mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Víchová nad Jizerou
zastoupená starostou obce Ing. ZbyÀkem Hrubcem
ãp. 8, 512 41 Víchová nad Jizerou, IâO: 276251
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Víchová nad Jizerou vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Víchová nad Jizerou
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice
místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Víchová nad Jizerou.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Víchová nad Jizerou 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Víchová nad Jizerou Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Víchová nad Jizerou za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Víchová nad Jizerou, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Víchová nad Jizerou a usnesení Rady
mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Ing. Zbynûk Hrubec v. r.
starosta Obce Víchová nad Jizerou

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 266/2004 – SO/VPS/3
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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23/VPS/2/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Jilemnice a Obcí Vítkovice

Veﬁejnoprávní smlouva
o v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku pﬁestupkové agendy
Na základû rozhodnutí starosty Obce Vítkovice, ze dne 18. 12. 2003 ã. 755/03 a usnesení Rady
mûsta Jilemnice, ze dne 3. 12. 2003 ã. 455/03, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Vítkovice
zastoupená starostou obce Milanem Rychtrem
ãp. 243, 512 38 Vítkovice, IâO: 276260
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Jilemnice
a
2. Mûsto Jilemnice
zastoupené starostkou mûsta Mgr. Jaroslavou Kunátovou
Masarykovo námûstí 82, 514 01 Jilemnice, IâO: 275808
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou
orgány Mûsta Jilemnice namísto orgánÛ Obce Vítkovice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu Obce Vítkovice v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Jilemnice místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízení ve správním obvodu Obce Vítkovice.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Vítkovice 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 pﬁestupcích.
2. Správní poplatky vybírané Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy jsou pﬁíjmem
rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem Jilemnice pﬁi plnûní této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Jilemnice.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Obec Vítkovice Mûstu Jilemnice náklady ve v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady Mûsto Jilemnice vyfakturuje (vyãíslí) Obci Vítkovice za kaÏdé uplynulé pololetí do konce mûsíce následujícího po pololetí.
âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne jejího uzavﬁení do 31. 12. 2009. Tato smlouva
je uzavﬁena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu
s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci.
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 Libereckého kraje 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 Vítkovice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Jilemnice a jeden stejnopis veﬁejnoprávní smlouvy s pﬁílohou obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc pﬁi plnûní pﬁedmûtu této smlouvy.
6. Pﬁílohu k této smlouvû tvoﬁí rozhodnutí starosty Obce Vítkovice a usnesení Rady mûsta Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

Jilemnice dne 18. 12. 2003

Mgr. Jaroslava Kunátová v. r.
starostka Mûsta Jilemnice

Milan Rychtr v. r.
starosta Obce Vítkovice

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 264/2004 – SO/VPS/2
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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24/VPS/146/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Nové Mûsto pod Smrkem
a Obcí Jindﬁichovice pod Smrkem

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená mezi Obcí Jindﬁichovice pod Smrkem
a Mûstem Nové Mûsto pod Smrkem
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Jindﬁichovice pod Smrkem ã. 12/2003 ze dne 10. 10. 2003
a usnesení Rady mûsta Nové Mûsto pod Smrkem ã. 22 ze dne 29. 10. 2003 uzavírají dne 3. 11. 2003
níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu :
âl. 1
Smluvní strany
1. Obec Jindﬁichovice pod Smrkem
Zastoupená starostou panem ing. Petrem Pávkem
Adresa : Jindﬁichovice pod Smrkem ãp. 245, 463 66
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 Obec Jindﬁichovice pod Smrkem vykonávat
pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zák. ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
orgánu obce ve správním obvodu Obce Jindﬁichovice pod Smrkem v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy bude orgán Mûsta Nové Mûsto pod Smrkem místnû pﬁíslu‰n˘m orgánem v ﬁízení ve správním obvodu Obce Jindﬁichovice pod Smrkem.
âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Orgán Mûsta Nové Mûsto pod Smrkem bude vykonávat ve správním obvodu Obce Jindﬁichovice pod Smrkem 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 Jindﬁichovice ze svého rozpoãtu Mûstu Nové Mûsto pod Smrkem na jeho úãet
ã. 19-7000025461/0100 ãástku ve v˘‰i 300,–Kã (slovy:Tﬁistakorunãesk˘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 neurãitou.
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 podnûtu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Jindﬁichovice pod Smrkem, 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 Jindﬁichovice pod Smrkem a Rady
Mûsta Nové Mûsto pod Smrkem a pravomocné rozhodnutí krajského úﬁadu o udûlení souhlasu k uzavﬁení smlouvy.

V Novém Mûstû pod Smrkem dne 3. 11. 2003

Obec Jindﬁichovice pod Smrkem

Mûsto Nové Mûsto pod Smrkem

Ing. Petr Pávek v. r.
starosta

Jaroslav Madûra v. r.
starosta

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 24. prosince 2003, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 10494/2003 –
SO/VPS/146 o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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25/VPS/147/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Nov˘ Bor a Obcí Radvanec

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Rady mûsta Nov˘ Bor ze dne 4. 11. 2003 bod 6 písm. d) a usnesení Zastupitelstva obce Radvanec ze dne 13. 10. 2003 bod 6 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany
1. Obec Radvanec
zastoupená starostou obce panem Jiﬁím Dvoﬁáãkem
471 52 Radvanec, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor
a
2. Mûsto Nov˘ Bor
zastoupené starostou mûsta panem Ivanem Lackem
Nám. Míru ãp. 1, 473 01 Nov˘ Bor, Libereck˘ kraj
pﬁíslu‰né do správního obvodu obce roz‰íﬁenou pÛsobností Nov˘ Bor

âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní zákona ã. 313/2002 Sb., bude MûÚ
Nov˘ Bor vykonávat namísto pﬁíslu‰ného orgánu obce Radvanec v jejím správním obvodu pﬁenesenou pÛsobnost na úseku ﬁízení o pﬁestupcích podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

âl. III
Doba platnosti smlouvy
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 moci.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Radvanec ze svého rozpoãtu
mûstu Nov˘ Bor na jeho úãet u Komerãní banky, poboãka. Nov˘ Bor ã. ú. 19-525-421/0100, variabilní symbol 21194 ãástku ve v˘‰i 2000,– Kã roãnû. Pﬁíspûvek bude poukázán vÏdy do 31. 3. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.

âl. V
Spoleãná ustanovení
1. Obec Radvanec do pûti pracovních dnÛ ode dne uzavﬁení smlouvy pﬁedá mûstu Nov˘ Bor ve‰kerou spisovou agendu související s pﬁestupkov˘m ﬁízením
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách obce, mûsta nejménû po dobu 15 dnÛ.
3. Po dobu platnosti vyvûsí obû smluvní strany na sv˘ch úﬁedních deskách informaci o uzavﬁení
této smlouvy a jejím pﬁedmûtu
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tﬁech stejnopisech, kdy kaÏdá ze smluvních stran obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis s pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu se Ïádostí
o souhlas s uzavﬁením této smlouvy.
5. Pﬁílohu této smlouvy tvoﬁí usnesení Zastupitelstva obce Radvanec a usnesení Rady mûsta Nov˘ Bor o souhlasu s uzavﬁením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této smlouvy.

V Radvanci dne 24. 11. 2003

V Novém Boru dne 4. 11. 2003

Jiﬁí Dvoﬁáãek v. r.
starosta Obce Radvanec

Ivan Lacko v. r.
starosta Mûsta Nov˘ Bor

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 7. ledna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 10966/2003 – SO/VPS/147
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.

JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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26/VPS/OP/1/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Semily a Obcí Bene‰ov u Semil

Veﬁejnoprávní smlouva
uzavﬁená mezi mûstem Semily a obcí Bene‰ov
na v˘kon agendy mûstské policie
1. Obec Bene‰ov u Semil
se sídlem Bene‰ov u Semil ã. p. 125, 512 06, IâO: 00275590
Bankovní spojení: âs.spoﬁitelna a. s, poboãka Semily, ã. ú. 126 3110329/0800
zastoupená starostou Daliborem Lampou
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 dle ust. § 3a zákona ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve
spojení s ust. § 66c aÏ 66e zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
Mûsto Semily jako zﬁizovatel Mûstské policie v Semilech, dále jen „mûstská policie“, se zavazuje, Ïe mûstská policie bude na základû této smlouvy vykonávat úkoly stanovené zákonem
ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, dále jen „zákon o obecní policii“, nebo zvlá‰tními zákony na území obce Bene‰ov.
âl. II
Urãení rozsahu úkolÛ
1. Mûstská policie bude na území obce Bene‰ov vykonávat v‰echny úkoly stanovené zákonem
o obecní policii nebo zvlá‰tními zákony, a to formou nepravideln˘ch denních a noãních smûn.
Rozpis smûn urãí velitel mûstské policie po dohodû se starostou obce Bene‰ov. Starosta obce
Bene‰ov je oprávnûn rozhodnout, Ïe v dobû, kdy mûstská policie v Bene‰ovû úkoly mûstské policie nezaji‰Èuje, je nutno provést poÏadovan˘ zákrok a mûstská policie dle moÏnosti tento zákrok provede.
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2. Úkoly dle pﬁedchozího odstavce této smlouvy bude mûstská policie vykonávat poãínaje prvním dnem mûsíce následujícího poté, kdy bude veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁena [§ 66c odst. 2
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ].
3. Pﬁíjem z pokut uloÏen˘ch mûstskou policií je vÏdy pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Semily.
4. Obec Bene‰ov vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, kaÏdému stráÏníkovi mûstské
policie písemné zmocnûní, kter˘m bude stráÏník prokazovat oprávnûnost v˘konu pravomoci
mûstské policie na území obce Bene‰ov. Toto zmocnûní je stráÏník povinen mít pﬁi v˘konu pravomoci u sebe.
5. V pﬁípadû mimoﬁádn˘ch událostí (povodeÀ, Ïivelná událost apod.) je oprávnûn velitel mûstské
policie upravit rozsah smûn stráÏníkÛ mûstské policie; o této situaci pﬁedem informuje starostu
obce Bene‰ov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
1. Náklady spojené s v˘konem úkolÛ mûstské policie dle ustanovení ãlánku II odst. 1 této smlouvy na území obce Bene‰ov nese obec Bene‰ov.
2. Náklady spojené s plnûním úkolÛ mûstské policie spoãívají zejména v:
2.1. mzdov˘ch nákladech, nákladech na zdravotní a sociální poji‰tûní,
2.2. nákladech na pohonné hmoty a opotﬁebení vozidla,
2.3. v˘stroj a v˘zbroj stráÏníkÛ mûstské policie,
2.4. vy‰kolení stráÏníkÛ,
âástka za jednu hodinu práce stráÏníka, vãetnû dopravy je zkalkulována na 150,– Kã/hod. a vychází z celkov˘ch v˘dajÛ na Mûstskou polici ve mûstû Semily.
3. Mûsto Semily bude náklady na plnûní úkolÛ dle této smlouvy obci Bene‰ov fakturovat vÏdy do
20. dne kaÏdého ãtvrtletí za pﬁedchozí kalendáﬁní ãtvrtletí. Faktura musí mít náleÏitosti úãetního dokladu. K faktuﬁe bude pﬁipojena pﬁíloha, v níÏ musí b˘t uveden:
6.1. poãet smûn stráÏníkÛ pro plnûní úkolÛ dle této smlouvy,
6.2. dny, v nichÏ byly úkoly plnûny ,
6.3. vzdálenost ujetá motorov˘mi vozidly,
6.4. pﬁípadné dal‰í údaje nezbytné ke kontrole vûcné správnosti faktury.
4. Obec Bene‰ov se zavazuje, Ïe fakturované náklady zaplatí pﬁíkazem k úhradû na úãet mûsta Semily uveden˘ v záhlaví této smlouvy, a to pﬁíkazem k úhradû a ve lhÛtû splatnosti do
14 dnÛ ode dne doruãení faktury. V pﬁípadû prodlení s úhradou nákladÛ je obec Bene‰ov
povinna zaplatit mûstu Semily úrok z prodlení ve v˘‰i dle obecnû závazn˘ch právních pﬁedpisÛ.
âl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy nabude právní moci, a to na dobu do
31. 12. 2005.
2. Tuto smlouvu lze mûnit nebo doplÀovat jen na základû písemné dohody úãastníkÛ této smlouvy.
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âl. V
Závûreãná ustanovení
1. Zámûr uzavﬁení smlouvy s obcí Bene‰ov o poskytnutí ãinnosti mûstské policie Semily na území
obce Bene‰ov byl schválen usnesením Rady mûsta Semily ã. 600 ze dne 1. 12. 2003.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách
sv˘ch obecních úﬁadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje ke zveﬁejnûní ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Libereckého 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. Smlouva je uzavﬁena ve tﬁech stejnopisech, pﬁiãemÏ mûsto Semily obdrÏí jeden stejnopis, obec
Bene‰ov obdrÏí jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje spolu
se Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této smlouvy.
5. Smlouva byla schválena Radou mûsta Semily dne 1. 12. 2003, usnesením ã. 600 a rozhodnutím
starosty obce Bene‰ov dne 18. 11. 2003.

V Semilech dne 9. 1. 2004

V Bene‰ovû dne 8. 1. 2004

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

Dalibor Lampa v. r.
starosta obce Bene‰ov u Semil

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 261/2004 – SO/VPSOP/1
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

27/VPS/1/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Semily a Obcí Pﬁíkr˘

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

1. Obec Pﬁíkr˘
se sídlem Pﬁíkr˘ 70, 513 01
IåO: 00276022
Bankovní spojení: 8429-581 / 0100
zastoupená starostou Liborem Novákem
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 Pﬁíkr˘ vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Pﬁíkr˘ 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 Pﬁíkr˘.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány mûsta Semily budou vykonávat ve správním obvodu obce Pﬁíkr˘ 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 Pﬁíkr˘ mûstu Semily náklady ve
v˘‰i 200,– Kã za kaÏd˘ oznámen˘ pﬁestupkov˘ pﬁípad. Tyto náklady mûsto Semily vyfakturuje (vyãíslí) obci Pﬁíkr˘ 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 Pﬁíkr˘,
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. 601 ze dne 1. 12. 2003.

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

Libor Novák v. r.
starosta obce Pﬁíkr˘

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004 kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 262/2004 – SO/VPS/1
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

28/VPS/34/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Karlovice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec Karlovice
zastoupená Vlastou ·paãkovou, starostkou
adresa obecního úﬁadu: Karlovice ãp. 12, 51101 Turnov
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení rady Obce Karlovice ã. 17 ze dne 29. 12. 2003 a usnesení rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã.128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce Karlovice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnostsvûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Karlovice, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce Karlovice.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce Karlovice jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost
stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Karlovice podle obsahu této
smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti vesprávním obvodu Obce Karlovice podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Karlovice ze svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,VS – 5704140007
ãástku 3.300,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30. 6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu v Karlovicích a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ
a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení rady Obce Karlovice ã. 17 ze dne 29. 12. 2003 a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého
kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Vlasta ·paãková v. r.
starostka Obce Karlovice

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1811/2004 – SO/VPS/34
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

29/VPS/33/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Ktová

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec Ktová
zastoupená Marií Dra‰narovou, starostkou
adresa obecního úﬁadu: Ktová ãp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení zastupitelstva Obce Ktová ã. 7 ze dne 17. 12. 2003 a usnesení rady Mûsta
Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce Ktová vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními
zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Ktová, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce Ktová.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce Ktová jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Ktová podle obsahu této
smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve
správním obvodu Obce Ktová podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Ktová ze svého rozpoãtu Mûstu
Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800, VS – 5704140010
ãástku 800,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30. 6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu ve Ktové a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce Ktová ã. 7 ze dne 17. 12. 2003 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Marie Dra‰narová v. r.
starostka Obce Ktová

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1810/2004 – SO/VPS/33
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

30/VPS/32/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí LaÏany

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec LaÏany
zastoupená Jaroslavem Pekárkem, starostou
adresa obecního úﬁadu: LaÏany ãp. 67, 463 45 Pûnãín
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení zastupitelstva Obce LaÏany ã. 6/03 ze dne 20. 11. 2003 a usnesení rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce LaÏany vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce LaÏany, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce LaÏany.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce LaÏany jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce LaÏany podle obsahu této
smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve
správním obvodu Obce LaÏany podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec LaÏany ze svého rozpoãtu Mûstu
Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800, VS – 5704140011
ãástku 1.000,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30. 6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
IV.
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu v LaÏanech a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce LaÏany ã. 6/03 ze dne 20. 11. 2003 a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Jaroslav Pekárek v. r.
starosta Obce LaÏany

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1809/2004 – SO/VPS/32
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

31/VPS/29/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Ohrazenice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec Ohrazenice
zastoupená Ing. Josefem Beãkou, starostou
adresa obecního úﬁadu: Ohrazenice ãp. 81, 511 01 Turnov
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení rady Obce Ohrazenice ã. 17 ze dne 12. 12. 2003 a usnesení rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce Ohrazenice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Ohrazenice, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce Ohrazenice.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce Ohrazenice jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost
stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.

âástka 2/2004

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 106

2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Ohrazenice podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Ohrazenice podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Ohrazenice ze svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,VS – 5704140016
ãástku 5.200,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30. 6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31.12.2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu v Ohrazenicích a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ
a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení rady Obce Ohrazenice ã. 17 ze dne 12. 12. 2003 a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého
kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Ing. Josef Beãka v. r.
starosta Obce Ohrazenice

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1806/2004– SO/VPS/29
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

32/VPS/30/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Paceﬁice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec Paceﬁice
zastoupená Ing. Janem Lamaãem, starostou
adresa obecního úﬁadu: Paceﬁice ãp. 100, 463 44 Sychrov
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení zastupitelstva Obce Paceﬁice ã.7 ze dne 8. 12. 2003 a usnesení rady Mûsta
Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce Paceﬁice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Paceﬁice, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce Paceﬁice.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce Paceﬁice jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost
stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem
v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Paceﬁice podle obsahu
této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Paceﬁice podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Paceﬁice ze svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800, VS – 5704140018
ãástku 1.300,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30.6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu v Paceﬁicích a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce Paceﬁice ã. 7 ze dne 8. 12. 2003 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Ing. Jan Lamaã v. r.
starosta Obce Paceﬁice

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1807/2004 – SO/VPS/30
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

33/VPS/31/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Radimovice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec Radimovice
zastoupená Miloslavem BûlonoÏníkem, starostou
adresa obecního úﬁadu: Radimovice ãp. 47, 463 44 Sychrov
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení zastupitelstva Obce Radimovice ã. 7 ze dne 18. 12. 2003 a usnesení rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce Radimovice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Radimovice, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce Radimovice.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce Radimovice jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.

âástka 2/2004

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 110

2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Radimovice podle obsahu
této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Radimovice podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Radimovice ze svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,VS – 5704140022
ãástku 1.100,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30. 6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu v Radimovicích a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ
a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce Radimovice ã. 7 ze dne 18. 12. 2003
a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Miloslav BûlonoÏník v. r.
starosta Obce Radimovice

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1808/2004 – SO/VPS/31
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

34/VPS/28/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Mûstem Rovensko pod Troskami

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Mûsto Rovensko pod Troskami
zastoupené Pavlem Koldovsk˘m, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 512 63 Rovensko pod Troskami, Námûstí ãp. 1
pﬁíslu‰né do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení zastupitelstva Mûsta Rovenska pod Troskami ã. 9 ze dne 27. 1. 2004
a usnesení rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a. násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Mûsta Rovenska pod Troskami vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Mûsta Rovenska pod Troskami , a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Mûsta Rovenska pod Troskami.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Mûsta Rovenska pod Troskami jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Mûsta Rovenska pod Troskami
podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve
správním obvodu Mûsta Rovenska pod Troskami podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Mûsto Rovensko pod Troskami ze
svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu
1263075359/0800, VS – 5704140025 ãástku 6.300,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30. 6.
pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Mûstského úﬁadu v Rovensku pod Troskami a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Mûsta Rovenska pod Troskami ã. 9 ze dne
27. 1. 2004 a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Pavel Koldovsk˘ v. r.
Mûsto Rovensko pod Troskami

Ing. Milan Hejduk v. r.
Mûsto Turnov

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1805/2004 – SO/VPS/28
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje

Strana 113

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 2/2004

35/VPS/35/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Turnov a Obcí Sobûslavice

Veﬁejnoprávní smlouva
UZAV¤ENÁ OBCEMI
Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavﬁely
1. Obec Sobûslavice
zastoupená Ing. Radko Rysem, starostou
adresa obecního úﬁadu: Sobûslavice ãp. 50, 463 45 Pûnãín
pﬁíslu‰ná do správního obvodu Mûsta Turnov, obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
a
2. Mûsto Turnov
zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, starostou
adresa mûstského úﬁadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvoﬁáka ãp. 335
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
Na základû usnesení zastupitelstva Obce Sobûslavice ã. 7 ze dne 29. 12. 2003 a usnesení rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004 a podle ust. § 63 odst. 1 a násl. zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní tuto:
veﬁejnoprávní smlouvu
âl. I
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní budou
orgány Mûsta Turnova pro orgány Obce Sobûslavice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Sobûslavice, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve
správním obvodu Obce Sobûslavice.
âl. II
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Turnova, tj. Komise k projednávání pﬁestupkÛ mûsta Turnov bude vykonávat ve
správním obvodu Obce Sobûslavice jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost
stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, v platném znûní.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Sobûslavice podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Turnovû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Sobûslavice podle obsahu této smlouvy je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.
âl. III
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Sobûslavice ze svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spoﬁitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,VS – 5704140026
ãástku 600,– Kã roãnû. âástka bude poukázána vÏdy do 30.6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. IV
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘m s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem
smluvními stranami do 31. 12. 2006.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních
deskách Obecního úﬁadu v Sobûslavicích a Mûstského úﬁadu v Turnovû nejménû po dobu 15 dnÛ
a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce Sobûslavice ã. 7 ze dne 29. 12. 2003
a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.
V Turnovû dne 21. ledna 2004
Ing. Radko Rys v. r.
starosta Obce Sobûslavice

Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Mûsta Turnova

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 19. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1812/2004 – SO/VPS/35
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

36/VPS/20/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí DrÏkov

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce DrÏkov ã. 11/03/3 ze dne 9. 12. 2003 a usnesení Rady
mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec DrÏkov
zastoupená starostkou obce paní Hanou Hu‰kovou
adresa obecního úﬁadu: DrÏkov 9
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce DrÏkov vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce DrÏkov, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pﬁi
v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce DrÏkov.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude vykonávat ve správním obvodu Obce DrÏkov jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce DrÏkov podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce DrÏkov podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec DrÏkov Mûstu Îelezn˘ Brod náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã (slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku. Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci DrÏkov, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu v DrÏkovû a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû po
dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce DrÏkov ã. 11/03/3 ze dne 9. 12. 2003
a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského
úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

V DrÏkovû dne

V Îelezném Brodû dne 6. 1. 2004

Hana Hu‰ková v. r.
starostka Obce DrÏkov

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 385/2004 – SO/VPS/20
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

37/VPS/148/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Jílové u DrÏkova

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Jílové u DrÏkova ã. 03/03 ze dne 13. 11. 2003 a usnesení Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 177/03 ze dne 4. 11. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany
tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Jílové u DrÏkova
zastoupená starostou obce panem Pavlem Kopalem
adresa obecního úﬁadu: Jílové u DrÏkova 100
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Jílové u DrÏkova vykonávat pﬁenesenou
pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Jílové u DrÏkova, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta
Îelezn˘ Brod pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy
místnû pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce Jílové u DrÏkova.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Jílové u DrÏkova jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán
pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Jílové u DrÏkova
podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Jílové u DrÏkova podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Jílové u DrÏkova Mûstu Îelezn˘ Brod náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i
300,– Kã (slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku. Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod fakturovat Obci Jílové u DrÏkova, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu v Jílovém u DrÏkova a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce Jílové u DrÏkova ã. 03/03 ze dne
13. 11. 2003 a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 177/03 ze dne 4. 11. 2003 a pravomocné rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

V Jílovém u DrÏkova

V Îelezném Brodû dne 26. 11. 2003

Pavel Kopal v. r.
starosta Obce Jílové u DrÏkova

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 8. ledna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1144/2003 – SO/VPS/148
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

38/VPS/26/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Koberovy

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Koberovy ã. 10 bod 12 ze dne 9. 12. 2003 a usnesení
Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto
veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Koberovy
zastoupená starostou obce panem Jindﬁichem Kvapilem
adresa obecního úﬁadu: Koberovy 102
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Koberovy vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Koberovy, a to
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘
Brod pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû
pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce Koberovy.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Koberovy jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Koberovy podle
obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Koberovy podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu
Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Koberovy Mûstu Îelezn˘ Brod
náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã
(slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku.Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci Koberovy, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu v Koberovech a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû
po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce Koberovy ã. 10 bod 12 ze dne 9. 12. 2003
a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského
úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

V Koberovech

V Îelezném Brodû dne 6. 1. 2004

Jindﬁich Kvapil v. r.
starosta Obce Koberovy

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 13. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1598/2004 – SO/VPS/26
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

39/VPS/19/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Radãice

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Radãice ã. 1.1 ze dne 3. 12. 2003 a usnesení Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Radãice
zastoupená starostou obce panem Kvûtoslavem Havlem
adresa obecního úﬁadu: Radãice 90
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Radãice vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Radãice, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pﬁi
v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce Radãice.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude
vykonávat ve správním obvodu Obce Radãice jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou
pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Radãice podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Radãice podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Radãice Mûstu Îelezn˘ Brod
náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã
(slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku.Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci Radãice, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu v Radãicích a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû po
dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce Radãice ã. 1.1 ze dne 3. 12. 2003 a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

V Radãicích

V Îelezném Brodû dne 6. 1. 2004

Kvûtoslav Havel v. r.
starosta Obce Radãice

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 384/2004 – SO/VPS/19
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

40/VPS/18/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Skuhrov

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Skuhrov ã. 11/2003 ze dne 3. 12. 2003 a usnesení Rady
mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Skuhrov
zastoupená starostkou obce paní Mgr. Jiﬁinou Rybákovou
adresa obecního úﬁadu: Huntíﬁov nad Jizerou 63
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Skuhrov vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Skuhrov, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pﬁi
v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce Skuhrov.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude
vykonávat ve správním obvodu Obce Skuhrov jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou
pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Skuhrov podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Skuhrov podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Skuhrov Mûstu Îelezn˘ Brod
náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã
(slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku.Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci Skuhrov, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu ve Skuhrovû a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû po
dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce Skuhrov ã. 11/2003 ze dne 3. 12. 2003
a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského
úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

Ve Skuhrovû dne

V Îelezném Brodû dne 6. 12. 2003

Mgr. Jiﬁina Rybáková v. r.
starostka Obce Skuhrov

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 383/2004 – SO/VPS/18
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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41/VPS/25/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Vlastiboﬁ

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Vlastiboﬁ ã. 2 ze dne 7. 11. 2003 a usnesení Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Vlastiboﬁ
zastoupená starostkou obce paní Marcelou Krupkovou
adresa obecního úﬁadu: Vlastiboﬁ 102
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Vlastiboﬁ vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Vlastiboﬁ, a to
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘
Brod pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû
pﬁíslu‰n˘mi správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce Vlastiboﬁ.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Vlastiboﬁ jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Vlastiboﬁ podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Vlastiboﬁ podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu
Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Vlastiboﬁ Mûstu Îelezn˘ Brod
náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã
(slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku.Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci Vlastiboﬁ, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu ve Vlastiboﬁi a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû po
dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce Vlastiboﬁ ã. 2 ze dne 7. 11. 2003 a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

Ve Vlastiboﬁi

V Îelezném Brodû dne 6. 1. 2004

Marcela Krupková v. r.
starostka Obce Vlastiboﬁ

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 16. bﬁezna 2004, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 1597/2004 – SO/VPS/25
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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âástka 2/2004

42/VPS/21/2004 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Zásada

Veﬁejnoprávní smlouva
Na základû usnesení Zastupitelstva obce Zásada ã. 9 ze dne 12. 12. 2003 a usnesení Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto veﬁejnoprávní smlouvu:
âl. I
Smluvní strany
1. Obec Zásada
zastoupená starostkou obce paní Marcelou ·pidlenovou
adresa obecního úﬁadu: Zásada 188
pﬁíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Îelezn˘ Brod
a
2. Mûsto Îelezn˘ Brod
zastoupené starostou mûsta panem Mgr. Václavem Horáãkem
adresa mûstského úﬁadu: Îelezn˘ Brod, námûstí 3. kvûtna 1
obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
âl. II
Pﬁedmût smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Zásada vykonávat pﬁenesenou pÛsobnost svûﬁenou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Zásada, a to v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pﬁi
v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû pﬁíslu‰n˘mi
správními orgány v ﬁízeních ve správním obvodu Obce Zásada.
âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti
1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pﬁestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Zásada jako místnû pﬁíslu‰n˘ správní orgán pﬁenesenou pÛsobnost stanovenou orgánÛm kaÏdé obce:
a) zákonem ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích v platném znûní a
b) zvlá‰tními zákony, které upravují ﬁízení o dal‰ích pﬁestupcích neupraven˘ch v zákonû
ã. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady ﬁízení vybrané Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Zásada podle obsahu této smlouvy jsou pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
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3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úﬁadem v Îelezném Brodû pﬁi v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Zásada podle obsahu této smlouvy, je pﬁíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.
âl. IV
Úhrada nákladÛ
Za v˘kon pﬁedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Zásada Mûstu Îelezn˘ Brod náklady spojené s jedním ﬁízením proveden˘m podle zákona o pﬁestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã (slovy: tﬁi sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pﬁestupku. Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci Zásada, a to vÏdy za kaÏdé pololetí v pﬁíslu‰ném roce.
âl. V
Závûreãná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou, a to poãínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí
Krajského úﬁadu Libereckého kraje, kter˘ s touto smlouvou vysloví souhlas, do 31. 12. 2004.
2. Smluvní strany zveﬁejní tuto veﬁejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavﬁení na úﬁedních deskách Obecního úﬁadu v Zásadû a Mûstského úﬁadu v Îelezném Brodû nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úﬁadu Libereckého kraje 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, z nichÏ kaÏdá smluvní strana obdrÏí jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v‰emi pﬁílohami obdrÏí Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
spolu s Ïádostí o souhlas s uzavﬁením této veﬁejnoprávní smlouvy.
5. Pﬁílohou této smlouvy jsou usnesení Zastupitelstva obce Zásada ã. 9 ze dne 12. 12. 2003 a Rady
mûsta Îelezn˘ Brod ã. 222/03 ze dne 16. 12. 2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavﬁení této veﬁejnoprávní smlouvy.

V Zásadû dne

V Îelezném Brodû dne 6. 1. 2004

Marcela ·pidlenová v. r.
starostka Obce Zásada

Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato veﬁejnoprávní smlouva byla uzavﬁena (resp. nabyla úãinnosti) dne 18. února 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úﬁadu Libereckého kraje ã. j.: KULK 386/2004 – SO/VPS/21
o udûlení souhlasu s uzavﬁením této smlouvy.
JUDr. Jiﬁí Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úﬁadu Libereckého kraje
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