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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  L i b e r e c k é h o  k r a j e

âástka 6 Rozesláno dne 17. záfií 2004

O B S A H

43/VPS/58/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Doksy a Obcí Chlum
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

44/VPS/45/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Dubá a Obcí Vrchovany
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

45/VPS/64/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Bíl˘ Potok
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

46/VPS/57/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Bulovka
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

47/VPS/50/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Habartice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

48/VPS/63/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Pertoltice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

49/VPS/55/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Mûstem Raspenava
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

50/VPS/37/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Obcí Vi‰Àová
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

51/VPS/OP/3/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Hrádek nad Nisou a Obcí Chotynû
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku zaji‰Èování úkolÛ stanoven˘ch zákonem o obecní policii

52/VPS/46/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Obcí Oseãná a Obcí KfiiÏany
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

53/VPS/47/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Obcí Oseãná a Obcí Svûtlá pod Je‰tûdem
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích
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54/VPS/48/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Obcí Oseãná a Obcí Zdislava
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

55/VPS/38/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Rokytnice nad Jizerou a Obcí Paseky nad Jizerou
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

56/VPS/OP/2/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Semily a Obcí Chuchelna
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku zaji‰Èování úkolÛ stanoven˘ch zákonem o obecní policii

57/VPS/39/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Hrubá Skála
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

58/VPS/61/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Jeni‰ovice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

59/VPS/53/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Kacanovy
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

60/VPS/59/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Klokoãí
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

61/VPS/40/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Kobyly
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

62/VPS/65/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Louãky
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

63/VPS/60/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Modfii‰ice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

64/VPS/41/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Ole‰nice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

65/VPS/62/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Pûnãín
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

66/VPS/66/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Pfiepefie
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

67/VPS/49/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Radostná pod Kozákovem
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

68/VPS/67/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Rakousy
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

69/VPS/42/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Svijansk˘ Újezd
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

70/VPS/52/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Svijany
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

71/VPS/43/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Troskovice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích
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72/VPS/54/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Îìárek
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

73/VPS/44/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Turnov a Obcí Îernov
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

74/VPS/56/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí Lí‰n˘
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

75/VPS/51/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Îelezn˘ Brod a Obcí LouÏnice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

Redakãní sdûlení o opravû

6/VPS/22/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Mûstem Hejnice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Chlum,
zastoupená starostou obce p. Josefem Vítkem,
adresa obecního úfiadu – Chlum 95,
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností âeská Lípa

a

2. Mûsto Doksy,
zastoupené starostou mûsta Bc. ZdeÀkem Krenick˘m,
adresa mûstského úfiadu – nám. Republiky 193, Doksy,
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností âeská Lípa

âl. II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní, budou orgány mûsta
Doksy namísto orgánÛ obce Chlum vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰tními zákony
orgánÛm obce ve správním obvodu obce Chlum v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na zákla-
dû této smlouvy budou orgány mûsta Doksy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve
správním obvodu obce Chlum.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány mûsta Doksy budou vykonávat ve správním obvodu obce Chlum pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce podle § 53 zákona
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích v platném znûní.

âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Chlum ze svého rozpoãtu mû-
stu Doksy na jeho úãet pfiíspûvek ve v˘‰i 10,– Kã/1 obãana obce roãnû. Pfiíspûvek se poskytne do
14 dnÛ ode dne vystavení daÀového dokladu mûstem Doksy.
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âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úfiadu nabude
právní moci do 31. 12. 2005.

2. Smluvní strany zvefiejní vefiejnoprávní smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních
deskách sv˘ch obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Dok-
sy, jeden stejnopis obdrÏí obec Chlum a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou ob-
drÏí krajsk˘ úfiad spolu s Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

4. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení rady a pravomocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûle-
ní souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Doksech dne 29. 4. 2004 V Chlumu dne 29. 4. 2004

Bc. Zdenûk Krenick˘ v. r. Josef Vítek v. r.
starosta starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 8. ãervna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5457/2004 – SO/VPS/58
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení zastupitelstva mûsta Dubá ze dne 27. ledna 2004 ã. usn. 3-2/2004, a usnese-
ní zastupitelstva obce Vrchovany ze dne 27. února 2004 ã. usn. 2/2004, 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 VRCHOVANY, IâO 00673081
zastoupená starostou obce Miroslavem Donátem
se sídlem Vrchovany ã.p. 9, 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 Vrchovany vykonávat pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Vrchovany v rozsa-
hu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Dubá místnû pfií-
slu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce Vrchovany.

âl. 3
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány mûsta Dubá budou vykonávat ve správním obvodu obce Vrchovany pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce podle ustano-
vení zákona ã. 200/1990 Sb., zákon o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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âl. 4
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Vrchovany 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 Vrchovany, 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 infor-
maci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Dubá,
jeden stejnopis obec Vrchovany 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 Vrchovany a pravo-
mocné 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 11. 2. 2004

Hana Pejpalová v. r. Miroslav Donát v. r.
starostka mûsta Dubá starosta obce Vrchovany

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 3. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2843/2004 – SO/VPS/45
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Obcí Bíl˘ Potok a Mûstem Fr˘dlant

Na základû souhlasu starosty Obce Bíl˘ Potok ze dne 19. ledna 2004 a usnesení Rady Mûsta
Fr˘dlant ã. 555/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Obec Bíl˘ Potok
zastoupená starostou panem Liborem Hanzlem
adresa obce: Bíl˘ Potok, ãp. 337, 464 01, Fr˘dlant
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce 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 Bíl˘ Potok vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zák.
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu Obce
Bíl˘ Potok 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 Bíl˘ Potok.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce Bíl˘ Potok pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou orgánu 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 Bíl˘ Potok podle obsa-
hu 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 Bíl˘ Potok 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 Bíl˘ Potok Mûstu Fr˘dlant ná-
klady spojené s jedním fiízením proveden˘m podle zákona o pfiestupcích a to ve v˘‰i 400,– Kã (slo-
vy: ãtyfii sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pfiestupku. Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant fak-
turovat Obci Bíl˘ Potok, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pfiíslu‰ném roce. V pfiípadû pfiedloÏení
oznámení o pfiestupku jinou právnickou ãi fyzickou osobou neÏli obcí Bíl˘ Potok, bude tato o za-
hajovaném fiízení informována pfiedem.

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 pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Bíl˘
Potok, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Fr˘dlant a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií souhlas starosty Obce Bíl˘ Potok, usnesení Rady Mûsta Fr˘dlantu
a pravomocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bílém Potoce dne 10. 5. 2004 Ve Fr˘dlantû dne 19. 5. 2004

Za Obec Bíl˘ Potok Za Mûsto Fr˘dlant

Libor Hanzl v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starosta starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 29. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 6068/2004 – SO/VPS/64
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Obcí Bulovka a Mûstem Fr˘dlant

Na základû souhlasu starosty Obce Bulovka ze dne 21. dubna 2004 a usnesení Rady Mûsta
Fr˘dlant ã. 685/4 ze dne 28. dubna 2004, uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Obec Bulovka
– zastoupená starostou panem Petrem Strnadem,
adresa obce: Bulovka ãp. 101, 464 01, Fr˘dlant
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce 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 Bulovka, vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu
Obce Bulovka 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 Bulovka.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce Bulovka pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou orgánu 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 Bulovka 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 Bulovka 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 Bulovka Mûstu Fr˘dlant nákla-
dy spojené s jedním fiízením proveden˘m podle zákona o pfiestupcích, a to ve v˘‰i 400,– Kã (slovy:
ãtyfii sta korun) za kaÏdé projednané a uzavfiené oznámení o pfiestupku. Kanceláfi starosty Obce
Bulovka bude o v˘sledcích projednávan˘ch pfiestupkÛ informována bezprostfiednû po projednání
pfiestupku (pro úãel zpracování posudkÛ osob vyÏadovan˘ch zákonem vyjmenovan˘ch subjektÛ).
Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant fakturovat Obci Bulovka, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pfiíslu‰-
ném roce. V pfiípadû pfiedloÏení oznámení o pfiestupku jinou právnickou ãi fyzickou osobou, neÏli
obcí Bulovka, bude tato o zahajovaném fiízení informována pfiedem.

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 pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Bulov-
ka, 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 Bulovka, usnesení Rady Mûsta Fr˘dlantu
a pravomocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Bulovce dne 21. 4. 2004 Ve Fr˘dlantû dne 29. dubna 2004

Za Obec Bulovka Za Mûsto Fr˘dlant

Petr Strnad v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starosta starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 1. ãervna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5185/2004 – SO/VPS/57
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Obcí Habartice a Mûstem Fr˘dlant

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Habartice ã. 84/02/2004 ze dne 26. 2. 2004 a usnesení
Rady Mûsta Fr˘dlant ã. 604/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají dne 10. 3. 2004 níÏe uvedené smluvní stra-
ny tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Obec Habartice, IâO 00262790
zastoupená starostou panem Franti‰kem Kry‰pínem
adresa obecního úfiadu ãp. 191, 463 73 Habartice
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Fr˘dlant

a

2. Mûsto Fr˘dlant, IâO 00262781
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 Habartice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu
Obce Habartice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude orgán Mûs-
ta Fr˘dlant místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu Obce Habartice.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce Habartice pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou orgánu 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 Habartice podle obsa-
hu 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 Habartice 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 Habartice Mûstu Fr˘dlant ná-
klady spojené s jedním fiízením proveden˘m podle zákona o pfiestupcích a to ve v˘‰i 400,– Kã (slo-
vy: ãtyfii sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pfiestupku. Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant fak-
turovat Obci Habartice, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pfiíslu‰ném roce. V pfiípadû pfiedloÏení
oznámení o pfiestupku jinou právnickou ãi fyzickou osobou neÏli obcí Habartice, bude tato o za-
hajovaném fiízení informována pfiedem.

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 pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec
Habartice, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Fr˘dlant a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy
s pfiílohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Zastupitelstva Obce Habartice, Rady Mûsta Fr˘dlantu
a pravomocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Habarticích dne 29. 2. 2004 Ve Fr˘dlantû dne 10. 3. 2004

Za Obec Habartice Za Mûsto Fr˘dlant

Franti‰ek Kry‰pín v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starosta starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 10. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3216/2004 – SO/VPS/50
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Obcí Pertoltice a Mûstem Fr˘dlant

Na základû souhlasu zastupitelstva Obce Pertoltice ze dne 28. 1. 2004 a usnesení Rady Mûsta
Fr˘dlant ã. 552/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Obec Pertoltice
zastoupená starostou panem Josefem Valá‰kem
adresa obce: Pertoltice, 464 01, Fr˘dlant
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce 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 Pertoltice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu
Obce Pertoltice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy bude orgán Mûs-
ta Fr˘dlant místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu Obce Pertoltice.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce Pertoltice pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou orgánu 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 Pertoltice 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 Pertoltice 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 Pertoltice Mûstu Fr˘dlant nákla-
dy 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 fakturo-
vat Obci Pertoltice, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pfiíslu‰ném roce. V pfiípadû pfiedloÏení oznámení
o pfiestupku jinou právnickou ãi fyzickou osobou neÏli obcí Pertoltice, bude tato o zahajovaném fií-
zení informována pfiedem.

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 pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Obec Pertol-
tice, 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 Pertoltice, usnesení Rady Mûsta Fr˘dlantu
a pravomocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Pertolticích dne 14. 5. 2004 Ve Fr˘dlantû dne 11. 5. 2004

Za Obec Pertoltice Za Mûsto Fr˘dlant

Josef Valá‰ek v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starosta starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 24. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 6001/2004 – SO/VPS/63
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Mûstem Raspenava a Mûstem Fr˘dlant

Na základû usnesení Rady Mûsta Raspenava ã. 18/04 ze dne 12. 1. 2004 a usnesení Rady Mûsta
Fr˘dlant ã. 547/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Mûsto Raspenava
zastoupené starostou panem Pavlem LÏiãafiem
adresa mûstského úfiadu: Fuãíkova 421, 463 61, Raspenava
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Fr˘dlant

a

2. Mûsto Fr˘dlant, IâO 00262781
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 Mûsta Raspenava vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfie-
nou zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, orgánu obce ve správním
obvodu Mûsta Raspenava 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
Raspenava.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Mûsta Raspenava pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou orgánu 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 Mûsta Raspenava podle ob-
sahu 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 Mûsta Raspenava 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 Mûsto Raspenava Mûstu Fr˘dlant ná-
klady spojené s jedním fiízením proveden˘m podle zákona o pfiestupcích a to ve v˘‰i 400,– Kã (slo-
vy: ãtyfii sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pfiestupku. Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant fak-
turovat Mûstu Raspenava, a to vÏdy za kaÏdé ãtvrtletí v pfiíslu‰ném roce. V pfiípadû pfiedloÏení
oznámení o pfiestupku jinou právnickou ãi fyzickou osobou neÏli mûstem Raspenava, bude tato
o zahajovaném fiízení informována pfiedem.

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 pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Ras-
penava, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Fr˘dlant a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílo-
hou obdrÏí krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady Mûsta Raspenavy, Rady Mûsta Fr˘dlantu a pravo-
mocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Raspenavû dne 24. bfiezna 2004 Ve Fr˘dlantû dne 24. bfiezna 2004

Za Mûsto Raspenava Za Mûsto Fr˘dlant

Pavel LÏiãafi v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starosta starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 27. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3998/2004 – SO/VPS/55
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Obcí Vi‰Àová a Mûstem Fr˘dlant

Na základû usnesení Rady Obce Vi‰nová ã. 1/2004 ze dne 14. 1. 2004 a usnesení Rady Mûsta Fr˘d-
lant ã. 550/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Obec Vi‰Àová
zastoupená starostkou paní Mgr. Marií Matu‰kovou
adresa obce: Vi‰Àová, 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 Vi‰Àová vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, orgánu obce ve správním obvodu
Obce Vi‰Àová 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 Vi‰Àová.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Obce Vi‰Àová pfienesenou pÛsob-
nost 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 Vi‰Àová 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 Vi‰Àová 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 Vi‰Àová Mûstu Fr˘dlant náklady
spojené s jedním fiízením proveden˘m podle zákona o pfiestupcích a to ve v˘‰i 400,– Kã (slovy: ãty-
fii sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pfiestupku. Tyto náklady bude Mûsto Fr˘dlant fakturovat
Obci Vi‰Àová, 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 Vi‰Ào-
vá, jeden stejnopis obdrÏí Mûsto Fr˘dlant a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou
obdrÏí krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady Obce Vi‰Àová a Mûsta Fr˘dlantu, pravomocné roz-
hodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

Ve Vi‰Àové dne 19. 1. 2004 Ve Fr˘dlantû dne 12. 2. 2004

Za Obec Vi‰Àová Za Mûsto Fr˘dlant

Mgr. Marie Matu‰ková v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starostka starosta

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 3. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2728/2004 – SO/VPS/37
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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NíÏe uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely podepsané smluvní strany tuto

v e fi e j n o p r á v n í s m l o u v u
a to ve smyslu ustanovení § 3a zákona ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znûní 

a zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platn. zn.

I. Smluvní strany

1. Mûsto Hrádek nad Nisou, zastoupené Martinem PÛtou,starostou mûsta
Sídlo: Hrádek nad Nisou, Horní námûstí 73
Bankovní spojení: âeská spofiitelna, ã. ú. 19-984856329/0800
Iâ: 00262854
(dále jen „mûsto Hrádek nad Nisou“)

a

2. Obec Chotynû, zastoupené Janou Mlejneckou,starostkou obce a Svatoplukem Krejcarem,
místostarostou obce
Sídlo: Chotynû 163
Bankovní spojení: KB Liberec ã. ú. 19823-461/0100
Iâ: 00672033
(dále jen „obec Chotynû“)

II. Pfiedmût smlouvy

1. Pfiedmûtem této vefiejnoprávní smlouvy (dále jako „smlouva“) je v˘kon úkolÛ stráÏníkÛ
Mûstské policie v Hrádku nad Nisou (dále ve smlouvû jako „MP“), vypl˘vajících ze zákona
ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platn. zn. a z dal‰ích platn˘ch právních pfiedpisÛ, a to na úze-
mí obce Chotynû.

2. Rozsah plnûní úkolÛ stráÏníkÛ MP je touto smlouvou stanoven takto:
– MP bude v obci Chotynû plnit úkoly v plném rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii

a fie‰it pfiestupky upravené v zákonû o pfiestupcích (zákon ã. 200/1990 Sb.), a to konkrétnû:
– a) pfiestupky proti bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu,
– b) pfiestupky proti vefiejnému pofiádku,
– c) pfiestupky proti obãanskému souÏití,
– d) pfiestupky proti majetku.
Dále bude provádût odchyt a pfievoz toulav˘ch psÛ do útulku.
V˘‰e uvedené úkoly budou plnûny dle telefonick˘ch nebo ústních poÏadavkÛ obãanÛ a sta-
rostky obce Chotynû.

3. Obec Chotynû se touto smlouvou zavazuje, Ïe uhradí náklady spojené s úkoly stráÏníkÛ MP
uskuteãnûn˘ch na území obce Chotynû, a to na podkladû faktury vystavené mûstem Hrádek
nad Nisou. Úhrada ze strany obce Chotynû se uskuteãní nejpozdûji ve lhÛtû do 15. kalendáfiní-
ho dne ode dne obdrÏení faktury, a to platbou na bankovní úãet mûsta Hrádek nad Nisou. Ná-
klady za plnûní úkolÛ MP byly stanoveny na ãástku 15 000,– Kã za mûsíc.
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III. Dal‰í povinnosti obce Chotynû a mûsta Hrádek nad Nisou

1. Obec Chotynû je povinna vydat písemné zmocnûní pro stráÏníka (stráÏníky), kter˘m stráÏník
prokáÏe oprávnûnost v˘konu pravomocí stráÏníka MP na území obce Chotynû. Takové píse-
mné zmocnûní vydá pro kaÏdého stráÏníka MP zvlá‰È s tím, Ïe dva stejnopisy jsou urãeny pro
obec Chotynû, jeden stejnopis je urãen pro pfiíslu‰ného stráÏníka MP a jeden stejnopis bude
uloÏen u MP Hrádek nad Nisou.

2. Mûsto Hrádek nad Nisou (zastoupeno oprávnûnou osobou k jednání za MP) je povinno bez
prodlení informovat obec Chotynû o tom, zda stráÏník, jemuÏ bylo vydáno písemné zmocnûní
v souladu s ustanovením ãl. III. odst. 1 této smlouvy, jiÏ není stráÏníkem MP anebo Ïe jiÏ nebu-
de vykonávat sluÏbu stráÏníka MP na území obce Chotynû.

3. Za ‰kodu zpÛsobenou stráÏníkem v souvislosti s plnûním úkolÛ stanoven˘ch zákonem o obecní
policii nebo zvlá‰tním zákonem (§ 24 zákona o obecní policii) odpovídá obec, která Mûstskou
policii zfiídila.V pfiípadech hodn˘ch zvlá‰tního zfietele se mohou smluvní strany dohodnout
o odpovûdnosti za ‰kodu jinak, dle konkrétní situace.

IV. Doba sjednání smlouvy a zru‰ení smlouvy

1. Tato smlouvy se uzavírá na dobu urãitou tfií let od data podpisu této smlouvy, se zku‰ební do-
bou 6 mûsícÛ.

2. Tuto smlouvu lze zru‰it písemnou v˘povûdí s v˘povûdní lhÛtou 1 mûsíc, která poãne plynout
prvním dnem kalendáfiního mûsíce následujícího po mûsíci, v nûmÏ byla písemná v˘povûì do-
ruãena druhé smluvní stranû.

3. Tuto smlouvu lze také zru‰it vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

V. Dal‰í a závûreãná ustanovení

1. Pro platnost této smlouvy je nezbytn˘ souhlas Krajského úfiadu Libereckého kraje se sídlem
v Liberci. Tento souhlas je souãástí této smlouvy. Tato smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhod-
nutí pfiíslu‰ného orgánu Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu nabude práv-
ní moci.

2. Pro právní vztahy zaloÏené touto smlouvou platí ustanovení obãanského zákoníku s v˘jimkou
ustanovení upravujících neplatnost a odporovatelnost právních úkonÛ, odstoupení od smlouvy,
zmûnu v osobû dluÏníka nebo vûfiitele (s v˘jimkou právního nástupnictví) a zapoãtení. Dále se
sjednání a uzavfiení této smlouvy fiídí zákonem ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platn. zn.
a zákonem ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platn. zn.

3. Tuto smlouvu lze mûnit jen formou písemné dohody obou smluvních stran. K platnosti takové
zmûny se vyÏaduje souhlas pfiíslu‰ného orgánu Krajského úfiadu Libereckého kraje s tím, Ïe
platnosti nab˘vá dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí o udûlení souhlasu.

4. KaÏdá ze smluvních stran je povinna tuto smlouvu zvefiejnit na úfiední desce minimálnû po do-
bu 15 dní, a to bezodkladnû poté, co byla uzavfiena. Tato smlouva bude zvefiejnûna i ve Vûstní-
ku právních pfiedpisÛ kraje. Obdobnû se postupuje v pfiípadû zmûny této smlouvy nebo pfii je-
jím zru‰ení.
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5. Tato smlouva, která je platnû uzavfiená, musí b˘t kaÏdému pfiístupná na Obecním úfiadû v Cho-
tynû a Mûstském úfiadû v Hrádku nad Nisou.

6. Obec Chotynû podpisem této smlouvy bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe ve v˘jimeãném pfií-
padû si starosta mûsta Hrádek nad Nisou vyhrazuje právo, Ïe sv˘m pfiíkazem neumoÏní v˘kon
sluÏby stráÏníkÛm MP podle této smlouvy.

V Hrádku nad Nisou dne 5. 5. 2004 V Chotyni dne 28. 4. 2004

Martin PÛta v. r. Jana Mlejnecká v. r.
starosta mûsta Hrádek nad Nisou starostka obce Chotynû

ThMgr. Hedvika Zimmermannová v. r.
místostarostka mûsta Hrádek nad Nisou

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 27. kvûtna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5461/2004 –
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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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení Rady obce KfiiÏany, ze dne 9. 2. 2004 a rozhodnutí starosty obce Oseãná ze
dne 19. 2. 2004 ã. 1/2004 uzavírají dne 19. 2. 2004 níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnû právní
smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Oseãná, zastoupena starostou obce Jifiím Hauzerem
Námûstí 103, 463 52 Oseãná, Libereck˘ kraj
Pfiíslu‰nost do obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – Liberec
Iâ 263 061

2. Obec KfiiÏany, zastoupena starostou obce Ing. Janem Zitkem
463 53 KfiiÏany, Libereck˘ kraj
Pfiíslu‰nost do obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – Liberec
Iâ 262 943

âl. II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000Sb., o obcích, ve znûní pfiedpisÛ pozdûj‰ích, budou
orgány obce Oseãná namísto orgánÛ obce KfiiÏany vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce KfiiÏany v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány obce Oseãná místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v fiízení ve správním obvodu obce KfiiÏany.

Správní poplatky vybírané obcí Oseãná pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem obce Oseãná,
stejnû jako v˘nos z udûlen˘ch pokut.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgán obce Oseãná bude vykonávat ve správním obvodu obce KfiiÏany pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce zákonem
ã. 200/1990Sb., o pfiestupcích, ve znûní pfiedpisÛ pozdûj‰ích, na úseku pfiestupkÛ proti pofiádku
ve státní správû ve vûcech, které jsou jí svûfieny, pfiestupkÛ proti pofiádku v územní samosprávû,
pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku, pfiestupkÛ proti majetku a pfiestupkÛ proti obãanskému
souÏití.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec KfiiÏany ze svého rozpoãtu obci
Oseãná na její úãet veden˘ u KB Liberec ãíslo 3522-461/0100 pfiíspûvek ve v˘‰i 5.000,– Kã (slovy:
pûttisíc korun). Pfiíspûvek poskytne do 15-ti dnÛ ode dne, kdy rozhodnutí krajského úfiadu o udû-
lení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

âl. V
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 obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec KfiiÏa-
ny, jeden stejnopis obdrÏí obec Oseãná a jeden stejnopis vefiejnoprávní smlouvy s pfiílohou ob-
drÏí krajsk˘ úfiad spolu s Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií rozhodnutí starosty obce Oseãná a Usnesení Rady obce KfiiÏany
a pravomocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení této smlouvy.

6. Smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení sou-
hlasu s uzavfiením smlouvy nabude právní moci.

V Oseãné dne 19. 2. 2004

Jifií Hauzer v. r. Ing. Jan Zitko v. r.
starosta obce Oseãná starosta obce KfiiÏany

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 16. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3049/2004 – SO/VPS/46
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje

âástka 6/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje Strana 208



Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû usnesení starosty obce Oseãná, ze dne 19. 2. 2004 ã. 1/2004 a usnesení starosty obce
Svûtlá pod Je‰tûdem ze dne 18. 2. 2004 ã. 1/2004 uzavírají dne 19. 2. 2004 níÏe uvedené smluvní stra-
ny tuto vefiejnû právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Oseãná, zastoupena starostou obce Jifiím Hauzerem
Námûstí 103, 463 52 Oseãná, Libereck˘ kraj
Pfiíslu‰nost do obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – Liberec
Iâ 263 061

2. Obec Svûtlá pod Je‰tûdem, zastoupena starostou obce Ing. Tomá‰em Slukou
Svûtlá pod Je‰tûdem, 463 43 âesk˘ Dub
Pfiíslu‰nost do obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – Liberec
Iâ 263 192

âl. II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000Sb., o obcích, ve znûní pfiedpisÛ pozdûj‰ích, budou
orgány obce Oseãná namísto orgánÛ obce Svûtlá pod Je‰tûdem vykonávat pfienesenou pÛsobnost
svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Svûtlá pod Je‰tûdem v roz-
sahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány obce Oseãná místnû pfií-
slu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce Svûtlá pod Je‰tûdem.

Správní poplatky vybírané obcí Oseãná pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem obce Oseãná,
stejnû jako v˘nos z udûlen˘ch pokut.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgán obce Oseãná bude vykonávat ve správním obvodu obce Svûtlá pod Je‰tûdem pfiene-
senou pÛsobnost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce zá-
konem ã. 200/1990Sb., o pfiestupcích, ve znûní pfiedpisÛ pozdûj‰ích, na úseku pfiestupkÛ proti
pofiádku ve státní správû ve vûcech, které jsou jí svûfieny, pfiestupkÛ proti pofiádku v územní
samosprávû, pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku, pfiestupkÛ proti majetku a pfiestupkÛ proti
obãanskému souÏití.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Svûtlá pod Je‰tûdem ze svého
rozpoãtu obci Oseãná na její úãet veden˘ u KB Liberec ãíslo 3522-461/0100 pfiíspûvek ve v˘‰i
2.000,– Kã (slovy: dvatisíce korun). Pfiíspûvek poskytne do 15-ti dnÛ ode dne, kdy rozhodnutí kraj-
ského úfiadu o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

âl. V
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 obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Svûtlá
pod Je‰tûdem, jeden stejnopis obdrÏí obec Oseãná 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 rozhodnutí starostÛ obcí Oseãná a Svûtlá pod Je‰tûdem a pravo-
mocné rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení této smlouvy.

6. Smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení sou-
hlasu s uzavfiením smlouvy nabude právní moci.

V Oseãné dne 19. 2. 2004

Jifií Hauzer v. r. Ing. Tomá‰ Sluka v. r.
starosta obce Oseãná starosta obce Svûtlá pod Je‰tûdem

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 16. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3050/2004 – SO/VPS/47
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Na základû rozhodnutí starosty obce Oseãná, ze dne 19. 2. 2004 ã. 1/2004 a rozhodnutí starost-
ky obce Zdislava ze dne 18. 2. 2004 ã. 1/2004 uzavírají dne 19. 2. 2004 níÏe uvedené smluvní strany
tuto vefiejnû právní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Oseãná, zastoupena starostou obce Jifiím Hauzerem
Námûstí 103, 463 52 Oseãná, Libereck˘ kraj
Pfiíslu‰nost do obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – Liberec
Iâ 263 061

2. Obec Zdislava, zastoupena starostkou obce Vladislavou Ra‰ínovou
Zdislava, 463 53 KfiiÏany, Libereck˘ kraj
Pfiíslu‰nost do obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností – Liberec
Iâ 481 491

âl. II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000Sb., o obcích, ve znûní pfiedpisÛ pozdûj‰ích, budou
orgány obce Oseãná namísto orgánÛ obce Zdislava vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Zdislava v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány obce Oseãná místnû pfiíslu‰n˘mi správními
orgány v fiízení ve správním obvodu obce Zdislava.

Správní poplatky vybírané obcí Oseãná pfii plnûní této smlouvy jsou pfiíjmem obce Oseãná,
stejnû jako v˘nos z udûlen˘ch pokut.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgán obce Oseãná bude vykonávat ve správním obvodu obce Zdislava pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou orgánÛm kaÏdé obce v rozsahu stanoveném orgánÛm kaÏdé obce zákonem
ã. 200/1990Sb., o pfiestupcích, ve znûní pfiedpisÛ pozdûj‰ích, na úseku pfiestupkÛ proti pofiádku
ve státní správû ve vûcech, které jsou jí svûfieny, pfiestupkÛ proti pofiádku v územní samosprávû,
pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku, pfiestupkÛ proti majetku a pfiestupkÛ proti obãanskému
souÏití.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Zdislava ze svého rozpoãtu
obci Oseãná na její úãet veden˘ u KB Liberec ãíslo 3522-461/0100 pfiíspûvek ve v˘‰i 2.000,– Kã (slo-
vy: dvatisíce korun). Pfiíspûvek poskytne do 15-ti dnÛ ode dne, kdy rozhodnutí krajského úfiadu
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci.

âl. V
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 obecních úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji krajskému úfiadu k zvefiej-
nûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí obec Zdisla-
va, jeden stejnopis obdrÏí obec Oseãná 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 rozhodnutí starostÛ obcí Oseãná a Zdislava a pravomocné roz-
hodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení této smlouvy.

6. Smlouva je uzavfiena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení sou-
hlasu s uzavfiením smlouvy nabude právní moci.

V Oseãné dne 19. 2. 2004

Jifií Hauzer v. r. Vladislava Ra‰ínová v. r.
starosta obce Oseãná starostka obce Zdislava

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 16. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3052/2004 – SO/VPS/48
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi
v souladu s § 63 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Na základû usnesení rady mûsta Rokytnice nad Jizerou ze dne 12. 1. 2004 ã. 24 a usnesení za-
stupitelstva obce Paseky nad Jizerou ze dne 10. 2. 2004 ã. 604, uzavírají dne 18. 2. 2004 níÏe uvede-
né smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Mûsto Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
zastoupené starostou mûsta Ing. Petrem Matyá‰em
IâO: 276057
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Jilemnice

a

2. Obec Paseky nad Jizerou, 512 47 Paseky nad Jizerou,
zastoupená starostkou obce Hanou RÛÏiãkovou,
IâO: 00580791
pfiíslu‰nost do správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností: Jilemnice

âl. II
Pfiedmût smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, budou or-
gány mûsta Rokytnice nad Jizerou namísto orgánÛ obce Paseky nad Jizerou vykonávat pfienesenou
pÛsobnost svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce ve správním obvodu obce Paseky nad Jizerou
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány mûsta Rokytnice nad
Jizerou místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízení ve správním obvodu obce Paseky nad Jizerou.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

Orgány mûsta Rokytnice nad Jizerou budou vykonávat ve správní obvodu obce Paseky nad
Jizerou pfienesenou pÛsobnost na úseku pfiestupkové agendy v tomto rozsahu:

a) dle zákona 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
b) dle právních pfiedpisÛ, které upravují fiízení o pfiestupcích a nejsou obsaÏeny v zákonû o pfie-

stupcích.
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âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne obec Paseky nad Jizerou ze svého
rozpoãtu mûstu Rokytnice nad Jizerou na její úãet ã. ú. 78-9645450237/0100 pfiíspûvek ve v˘‰i
200,– Kã (slovy: dvûstûkorunãesk˘ch), a to za kaÏd˘ oznámen˘ pfiestupek. Pfiíspûvek se poskytne
zpûtnû, a to vÏdy k 30. 6. a k 31. 12. pfiíslu‰ného roku na základû soupisu oznámen˘ch pfiestupkÛ za
dané období.

âl. V
Spoleãná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurãitou. Její zánik je pak moÏn˘ pouze k 31. 12. pfiíslu‰ného
roku na základû dohody obou smluvních stran.

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 Liberec-
kého kraje k zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ jeden stejnopis obdrÏí mûsto Ro-
kytnice nad Jizerou, jeden stejnopis obdrÏí obec Paseky nad Jizerou a jeden stejnopis vefiejno-
právní smlouvy s pfiílohou obdrÏí Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje spolu se Ïádostí o souhlas
s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení rady mûsta Rokytnice nad Jizerou a zastupitelstva obce
Paseky nad Jizerou a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje o udûlení
souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Rokytnici nad Jizerou dne 18. 2. 2004 V Pasekách nad Jizerou dne 18. 2. 2004

Ing. Petr Matyá‰ v. r. Hana RÛÏiãková v. r.
Mûsto Rokytnice nad Jizerou Obec Paseky nad Jizerou

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 7. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2739/2004 – SO/VPS/38
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje

âástka 6/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje Strana 214



Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi mûstem Semily a obcí Chuchelna
na v˘kon agendy mûstské policie

1. Obec Chuchelna
se sídlem Chuchelna ã.p. 269, 513 01,Semily, IâO: 00275786
Bankovní spojení 107773716/0300
zastoupená starostou Miroslavem Hrub˘m

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 zava-
zuje, 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“, ne-
bo zvlá‰tními zákony na území obce Chuchelna.

âl. II
Urãení rozsahu úkolÛ

1. Mûstská policie bude na území obce Chuchelna 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 Chuchelna. Starosta ob-
ce Chuchelna je oprávnûn rozhodnout, Ïe v dobû, kdy mûstská policie v Chuchelnû úkoly mûst-
ské policie nezaji‰Èuje, je nutno provést poÏadovan˘ zákrok a mûstská policie dle moÏnosti ten-
to 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 zá-
kona 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 Chuchelna 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 Chuchelna. 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 Chuchelna.

âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Náklady spojené s v˘konem úkolÛ mûstské policie dle ustanovení ãlánku II odst. 1 této smlou-
vy na území obce Chuchelna nese obec Chuchelna.

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 vy-
chází z celkov˘ch v˘dajÛ na Mûstskou polici ve mûstû Semily.

3. Mûsto Semily bude náklady na plnûní úkolÛ dle této smlouvy obci Chuchelna fakturovat vÏdy
do 20. dne kaÏdého ãtvrtletí za pfiedchozí kalendáfiní ãtvrtletí. Faktura musí mít náleÏitosti úãet-
ního 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 Chuchelna 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 Chuchelna 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 Liberecké-
ho 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 Chuchelna o poskytnutí ãinnosti mûstské policie Semily na úze-
mí obce Chuchelna byl schválen usnesením Rady mûsta Semily ã. 599 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 kra-
je 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
Chuchelna obdrÏí jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrÏí Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje spo-
lu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením této smlouvy.

5. Smlouva byla schválena Radou mûsta Semily dne 1. 12. 2003, usnesením ã. 599 a rozhodnutím
starosty obce Chuchelna dne 26. 2. 2004 ã. 9/04.

V Semilech dne 3. 3. 2004 V Chuchelnû dne 1. 3. 2004

Ing. Franti‰ek MojÏí‰ v. r. Miroslav Hrub˘ v. r.
starosta mûsta Semily starosta obce Chuchelna

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 22. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3042/2004 – SO/VPS/OP/2
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Hrubá Skála
zastoupená Josefem Novotn˘m, starostou
adresa obecního úfiadu: Hrubá Skála, Doubravice ãp. 37, 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 zastupitelstva Obce Hrubá Skála ã. 18 ze dne 15. 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 Hrubá Skála vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Hrubá Skála, a to v rozsahu vyme-
zeném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Hrubá Skála.

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 Hrubá Skála jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsob-
nost 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Hrubá Skála 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 správ-
ním obvodu Obce Hrubá Skála podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Hrubá Skála ze svého roz-
poãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140004 ãástku 2.500,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Hrubé Skále 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 úfia-
dÛ 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 Hrubá Skála ã. 18 ze dne 15. 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

Josef Novotn˘ v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Hrubá Skála starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 6. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2742/2004 – SO/VPS/39
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Jeni‰ovice
zastoupená Bohumilem Bradáãem, starostou
adresa obecního úfiadu: 468 33 Jeni‰ovice ãp. 67
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 Jeni‰ovice ã. 13/04 ze dne 12. 2. 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 Obce Jeni‰ovice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Jeni‰ovice, a to v rozsahu vymeze-
ném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Jeni‰ovice.

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 Jeni‰ovice 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Jeni‰ovice podle obsahu té-
to smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Turnovû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správ-
ním obvodu Obce Jeni‰ovice podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Jeni‰ovice ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140005 ãástku 4.100,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Jeni‰ovicích 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 úfia-
dÛ 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 Jeni‰ovice ã. 13/04 ze dne 12. 2. 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 16. února 2004

Bohumil Bradáã v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Jeni‰ovice starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 15. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5488/2004 – SO/VPS/61
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Kacanovy
zastoupená Oldfiichem Loutchanem, starostou
adresa obecního úfiadu: Kacanovy ãp. 51, 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 zastupitelstva Obce Kacanovy ze dne 6. 2. 2004 a usnesení rady Mûsta Tur-
nova 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 Kacanovy vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Kacanovy, a to v rozsahu vymeze-
ném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Kacanovy.

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 Kacanovy 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Kacanovy podle obsahu té-
to smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Turnovû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správ-
ním obvodu Obce Kacanovy podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Kacanovy ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140006 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Kacanovech 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 úfia-
dÛ 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 Kacanovy ze dne 6. 2. 2004 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 20. února 2004

Oldfiich Loutchan v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Kacanovy starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 27. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3759/2004 – SO/VPS/53
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Klokoãí
zastoupená Jifiím Mrázkem, starostou
adresa obecního úfiadu: Klokoãí ãp. 65, 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 zastupitelstva Obce Klokoãí ze dne 31. 3. 2004 a usnesení rady Mûsta Tur-
nova 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 Klokoãí vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Klokoãí, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Klokoãí.

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 Klokoãí 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Klokoãí 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 Klokoãí podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Klokoãí ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140008 ãástku 700,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Klokoãí 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 úfia-
dÛ 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 Klokoãí ze dne 31. 3. 2004 a rady Mûs-
ta 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 5. dubna 2004

Jifií Mrázek v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Klokoãí starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 17. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5785/2004 – SO/VPS/59
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Kobyly
zastoupená Ing. Jaroslavem ·anderou, starostou
adresa obecního úfiadu: Kobyly ãp. 9, 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 Kobyly ã. 9 ze dne 19. l. 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 Obce Kobyly vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰t-
ními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Kobyly, a to v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Kobyly.

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 Kobyly jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsobnost sta-
novenou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Kobyly 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 Kobyly podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Kobyly ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140009 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Kobylách 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 úfia-
dÛ 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 Kobyly ã. 9 ze dne 19. 1. 2004 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 21. ledna 2004

Ing. Jaroslav ·andera v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Kobyly starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 14. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2743/2004 – SO/VPS/40
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Louãky
zastoupená Janem Velem, starostou
adresa obecního úfiadu: Louãky ãp. 34, 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 zastupitelstva Obce Louãky ã. 5/04 ze dne 7. 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 Obce Louãky vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Louãky, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Louãky.

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 Louãky jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsobnost sta-
novenou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Louãky 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 Louãky podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Louãky ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140012 ãástku 700,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Louãkách 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 úfia-
dÛ 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 Louãky ã. 5/04 ze dne 7. 1. 2004 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 20. února 2004

Jan Vele v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Louãky starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 6165/2004 – SO/VPS/65
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Modfii‰ice
zastoupená Lidmilou Tomíãkovou, starostkou
adresa obecního úfiadu: Modfii‰ice ãp. 11, 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 zastupitelstva Obce Modfii‰ice ã. 1/04 ze dne 28. 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 Obce Modfii‰ice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Modfii‰ice, a to v rozsahu vymeze-
ném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Modfii‰ice.

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 Modfii‰ice 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Modfii‰ice podle obsahu té-
to smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Turnovû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správ-
ním obvodu Obce Modfii‰ice podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Modfii‰ice ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140015 ãástku 1.700,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Modfii‰icích 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 úfia-
dÛ 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 Modfii‰ice ã. 1/04 ze dne 28. 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 20. února 2004

Lidmila Tomíãková v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starostka Obce Modfii‰ice starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 17. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5786/2004 – SO/VPS/60
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Ole‰nice
zastoupená Franti‰kem Hübnerem, starostou
adresa obecního úfiadu: Ole‰nice ãp. 63, 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 zastupitelstva Obce Ole‰nice ã. 10/03 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 Ole‰nice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Ole‰nice, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Ole‰nice.

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 Ole‰nice 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Ole‰nice 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 správ-
ním obvodu Obce Ole‰nice podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Ole‰nice ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140017 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Ole‰nici 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 úfia-
dÛ 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 Ole‰nice ã. 10/03 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

Franti‰ek Hübner v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Ole‰nice starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 14. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2751/2004 – SO/VPS/41
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Pûnãín
zastoupená Janem BroÏkem, starostou
adresa obecního úfiadu: 463 45 Pûnãín ãp. 62
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 Pûnãín ã. 62/03 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 Pûnãín vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou zvlá‰t-
ními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Pûnãín, a to v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Pûnãín.

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 Pûnãín jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsobnost sta-
novenou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Pûnãín 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 Pûnãín podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Pûnãín ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140019 ãástku 3.000,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Pûnãínû 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 úfia-
dÛ 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 Pûnãín ã. 62/03 ze dne 18. 12. 2003 a ra-
dy Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Libe-
reckého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 5. února 2004

Jan BroÏek v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Pûnãín starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 16. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 5489/2004 – SO/VPS/62
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Pfiepefie
zastoupená Ing. Luìkem Sajdlem, starostou
adresa obecního úfiadu: 512 61 Pfiepefie ãp. 229
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 Pfiepefie ã. 1/04 ze dne 22. 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 Obce Pfiepefie vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Pfiepefie, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Pfiepefie.

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 Pfiepefie 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Pfiepefie 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 Pfiepefie podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Pfiepefie ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140020 ãástku 4 100,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Pfiepefiích 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 úfia-
dÛ 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 Pfiepefie ã. 1/04 ze dne 22. 1. 2004 a ra-
dy Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Libe-
reckého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 30. ledna 2004

Ing. Ludûk Sajdl v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Pfiepefie starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 6175/2004 – SO/VPS/66
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Radostná pod Kozákovem
zastoupená Miroslavou Knoblochovou, starostkou
adresa obecního úfiadu: Radostná pod Kozákovem, Lestkov ãp. 77,
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 Radostná pod Kozákovem ze dne 9. 2. 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 Obce Radostná pod Kozákovem vykonávat pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Radostná pod Kozá-
kovem, a tov rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Radostná pod Kozákovem.

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 Radostná pod Kozákovem jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfiene-
senou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Radostná pod Kozákovem
podleobsahu 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 Radostná pod Kozákovem podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem roz-
poãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Radostná pod Kozákovem
ze svého rozpoãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu
1263075359/0800, VS – 5704140023 ãástku 1.700,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Radostné pod Kozákovem a Mûstského úfiadu v Turnovû ne-
jménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Libereckého kraje ke zvefiejnûní ve Vûstní-
ku právních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ 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 Radostná pod Kozákovem ze dne
9. 2. 2004 a rady Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úfiadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 20. února 2004

Miroslava Knoblochová v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starostka Obce Radostná pod Kozákovem starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 3. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2749/2004 – SO/VPS/49
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Rakousy
zastoupená Ing. Karlem Guznarem CSc., starostou
adresa obecního úfiadu: Rakousy ãp. 34, 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 zastupitelstva Obce Rakousy ã. 4 ze dne 5. 2. 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 Obce Rakousy vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Rakousy, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Rakousy.

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 Rakousy 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Rakousy 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 správ-
ním obvodu Obce Rakousy podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Rakousy ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140024 ãástku 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Rakousích 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 úfia-
dÛ 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 Rakousy ze dne 5. 2. 2004 a rady Mûs-
ta 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 12. února 2004

Ing. Karel Guznar CSc. v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Rakousy starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 26. ãervna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 6176/2004 – SO/VPS/67
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Svijansk˘ Újezd
zastoupená Blahoslavem Kratochvílem, starostou
adresa obecního úfiadu: Svijansk˘ Újezd ãp. 27, 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 Svijansk˘ Újezd ã. 2/04 ze dne 4. 2. 2004 a usnesení ra-
dy 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 Svijansk˘ Újezd vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfie-
nou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Svijansk˘ Újezd, a to v rozsahu
vymezeném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Svijansk˘ Újezd.

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 Svijansk˘ Újezd jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛ-
sobnost 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Svijansk˘ Újezd podle obsa-
hu této smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Turnovû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správ-
ním obvodu Obce Svijansk˘ Újezd podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Svijansk˘ Újezd ze svého roz-
poãtu Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140027 ãástku 1 800,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu ve Svijanském Újezdû a Mûstského úfiadu v Turnovû nejménû po
dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Libereckého kraje ke zvefiejnûní ve Vûstníku práv-
ních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ 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 Svijansk˘ Újezd ã. 2/04 ze dne 4. 2. 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 11. února 2004

Blahoslav Kratochvíl v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Svijansk˘ Újezd starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 8. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2752/2004 – SO/VPS/42
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Svijany
zastoupená Ing. Petrem Lelkem, starostou
adresa obecního úfiadu: Svijany ãp. 69, 463 46 Pfií‰ovice
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 Svijany ã. 5 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 Svijany vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Svijany, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Svijany.

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 Svijany jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsobnost sta-
novenou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Svijany 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 Svijany podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Svijany ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140028 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu ve Svijanech 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 úfia-
dÛ 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 Svijany ã. 5 ze dne 17. 12. 2003 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 21. ledna 2004

Ing. Petr Lelek v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Svijany starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 27. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3758/2004 – SO/VPS/52
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Troskovice
zastoupená Ing. Václavem Martínkem, starostou
adresa obecního úfiadu: Jivina ãp. 6, 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 Troskovice ã. 15/04 ze dne 21. 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 Troskovice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Troskovice, a to v rozsahu vymeze-
ném touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Troskovice.

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 Troskovice 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Troskovice podle obsahu té-
to smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

3. V˘nos pokut uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Turnovû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správ-
ním obvodu Obce Troskovice podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Troskovice ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140031 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Troskovicích 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 úfia-
dÛ 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 Troskovice ã. 15/04 ze dne 21. 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

Ing. Václav Martínek v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Troskovice starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 3. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2754/2004 – SO/VPS/43
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Îìárek
zastoupená Mgr. Ivou Havlíkovou, starostkou
adresa obecního úfiadu: Îìárek, 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 Îìárek ã. 3 ze dne 27. 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 Îìárek vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Îìárek, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Îìárek.

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 Îìárek jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsobnost sta-
novenou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Îìárek 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 Îìárek podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Îìárek ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140036 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu ve Îìárku 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 úfia-
dÛ 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 Îìárek ã. 3 ze dne 27. 12. 2003 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 21. ledna 2004

Mgr. Iva Havlíková v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starostka Obce Îìárek starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 23. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3760/2004 – SO/VPS/54
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená obcemi

Dole uvedeného dne, mûsíce a roku uzavfiely

1. Obec Îernov
zastoupená Mgr. ZdeÀkem Mrkviãkou, starostou
adresa obecního úfiadu: Îernov ãp. 7, 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 Îernov ã. 1 ze dne 11. 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 Îernov vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Îernov, a to v rozsahu vymezeném
touto smlouvou.

Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Turnova pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti v roz-
sahu vymezeném v ãlánku II. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi správními orgány v fiízeních ve
správním obvodu Obce Îernov.

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 Îernov jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfienesenou pÛsobnost sta-
novenou 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 Tur-
novû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Îernov 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 Îernov podle obsahu této smlouvy je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Turnov.

âl. III
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu poskytne Obec Îernov ze svého rozpoãtu
Mûstu Turnovu na jeho úãet u âeské spofiitelny poboãka Turnov ã. úãtu 1263075359/0800,
VS – 5704140037 ãástku 900,– 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Îernovû 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 úfia-
dÛ 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 Îernov ã. 1 ze dne 11. 12. 2003 a rady
Mûsta Turnova ã. 31/04 ze dne 14. 1. 2004, a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Liberec-
kého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Turnovû dne 21. ledna 2004

Mgr. Zdenûk Mrkviãka v. r. Ing. Milan Hejduk v. r.
starosta Obce Îernov starosta Mûsta Turnov

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 8. dubna 2004, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 2755/2004 – SO/VPS/44
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

Na základû usnesení Zastupitelstva obce Lí‰n˘ ã. âÚ 8.1./04 ad3) ze dne 11. 2. 2004 a usnesení
Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 58/04 ze dne 16. 3. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto ve-
fiejnoprávní smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec Lí‰n˘
zastoupená starostou obce panem Ing. Jifiím Mike‰em
adresa obecního úfiadu: Lí‰n˘ II ã.p. 60
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 pfied-
pisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce Lí‰n˘ vykonávat pfienesenou pÛsobnost
svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce Lí‰n ,̆ a to v rozsahu vy-
mezeném touto smlouvou. Na základû této smlouvy budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pfii v˘ko-
nu pfienesené pÛsobnosti v rozsahu vymezeném v ãlánku III. této smlouvy místnû pfiíslu‰n˘mi
správními orgány v fiízeních ve správním obvodu Obce Lí‰n .̆

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pfiestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bu-
de vykonávat ve správním obvodu Obce Lí‰n˘ 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.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady fiízení vybrané Mûstsk˘m úfiadem v Îe-
lezném Brodû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce Lí‰n˘ podle obsa-
hu této smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.

3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Îelezném Brodû pfii v˘konu pfienesené pÛsob-
nosti ve správním obvodu Obce Lí‰n˘ podle obsahu této smlouvy, je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta
Îelezn˘ Brod.

âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec Lí‰n˘ Mûstu Îelezn˘ Brod ná-
klady spojené s jedním fiízením proveden˘m podle zákona o pfiestupcích a to ve v˘‰i 300,– Kã (slo-
vy: tfii sta korun) za kaÏdé do‰lé oznámení o pfiestupku. Tyto náklady bude Mûsto Îelezn˘ Brod
fakturovat Obci Lí‰n ,̆ 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v Lí‰ném a Mûstského úfiadu v Îelezném Brodû nejménû po do-
bu 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 úfia-
dÛ 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 Lí‰n˘ ã. âÚ 8. 1. /04 ze dne 11. 2. 2004
a Rady mûsta Îelezn˘ Brod ã. 58/04 ze dne 16. 3. 2004 a pravomocné rozhodnutí Krajského
úfiadu Libereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V Lí‰ném dne 23. 3. 2004 V Îelezném Brodû dne 22. 4. 2004

Ing. Jifií Mike‰ v. r. Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Obce Lí‰n˘ starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 20. kvûtna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 4708/2004 – SO/VPS/56
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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Vefiejnoprávní smlouva

Na základû usnesení Zastupitelstva obce LouÏnice ã. 3 ze dne 6. 2. 2004 a usnesení Rady mûsta
Îelezn˘ Brod ã. 18/04 ze dne 3. 2. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní
smlouvu:

âl. I
Smluvní strany

1. Obec LouÏnice
zastoupená starostou obce panem Jindfiichem Kazdou
adresa obecního úfiadu: LouÏnice 58
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 pfied-
pisÛ, budou orgány Mûsta Îelezn˘ Brod pro orgány Obce LouÏnice vykonávat pfienesenou pÛ-
sobnost svûfienou zvlá‰tními zákony orgánÛm obce a ve správním obvodu Obce LouÏnice, 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 LouÏnice.

âl. III
Smluvní rozsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgány Mûsta Îelezn˘ Brod, tj. Komise pro projednávání pfiestupkÛ mûsta Îelezn˘ Brod, bu-
de vykonávat ve správním obvodu Obce LouÏnice jako místnû pfiíslu‰n˘ správní orgán pfiene-
senou 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.
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2. Smluvní strany sjednaly, Ïe správní poplatky a náklady fiízení vybrané Mûstsk˘m úfiadem v Îe-
lezném Brodû pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve správním obvodu Obce LouÏnice podle ob-
sahu této smlouvy jsou pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Îelezn˘ Brod.

3. V˘nos pokut, uloÏen˘ch Mûstsk˘m úfiadem v Îelezném Brodû pfii v˘konu pfienesené pÛsob-
nosti ve správním obvodu Obce LouÏnice podle obsahu této smlouvy, je pfiíjmem rozpoãtu
Mûsta Îelezn˘ Brod.

âl. IV
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu, uhradí Obec LouÏnice 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 LouÏnice, 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 úfied-
ních deskách Obecního úfiadu v LouÏnici a Mûstského úfiadu v Îelezném Brodû nejménû po
dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Libereckého kraje ke zvefiejnûní ve Vûstníku práv-
ních pfiedpisÛ kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch obecních úfia-
dÛ 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 LouÏnice ã. 3 ze dne 6. 2. 2004 a Rady
mûsta Îelezn˘ Brod ã. 18/04 ze dne 3. 2. 2004 a pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Li-
bereckého kraje o udûlení souhlasu k uzavfiení této vefiejnoprávní smlouvy.

V LouÏnici dne 10. 3. 2004 V Îelezném Brodû dne 10. 3. 2004

Jindfiich Kazda v. r. Mgr. Václav Horáãek v. r.
starosta Obce LouÏnice starosta Mûsta Îelezn˘ Brod

Tato vefiejnoprávní smlouva byla uzavfiena (resp. nabyla úãinnosti) dne 16. dubna 2004, kdy naby-
lo právní moci rozhodnutí Krajského úfiadu Libereckého kraje ã.j.: KULK 3430/2004 – SO/VPS/51
o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy.

JUDr. Jifií Nûmec v. r.
Vedoucí správního odboru

Krajského úfiadu Libereckého kraje
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REDAKâNÍ SDùLENÍ O OPRAVù

Ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Libereckého kraje – ãástce 2/2004 byla na str. 54 aÏ 55 uvefiejnûna
vefiejnoprávní smlouva mezi mûstem Fr˘dlant a mûstem Hejnice s chybn˘mi údaji. Nyní proto otis-
kujeme její opravenou podobu.

Redakce

6/VPS/22/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi Mûstem Fr˘dlant a Mûstem Hejnice

Vefiejnoprávní smlouva

uzavfiená mezi Mûstem Hejnice a Mûstem Fr˘dlant

Na základû usnesení Rady Mûsta Hejnice ã.11/2004 ze dne 26.1.2004 a usnesení Rady Mûsta Fr˘d-
lant ã. 548/04 ze dne 21. 1. 2004 uzavírají níÏe uvedené smluvní strany tuto vefiejnoprávní smlouvu:

âl. 1
Smluvní strany

1. Mûsto Hejnice 
zastoupené starostou panem 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 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 Mûsta Hejnice vykonávat pfienesenou pÛsobnost svûfienou
zák. 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 Mûs-
ta Fr˘dlant místnû pfiíslu‰n˘m správním orgánem v fiízení ve správním obvodu Mûsta Hejnice.

âl. 3
Smluvní obsah v˘konu pfienesené pÛsobnosti

1. Orgán Mûsta Fr˘dlant bude vykonávat ve správním obvodu Mûsta Hejnice pfienesenou pÛsob-
nost svûfienou orgánu 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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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 Mûsta Hejnice 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 Mûsta Hejnice podle obsahu této smlouvy, je pfiíjmem rozpoãtu Mûsta Fr˘dlant.

âl. 4
Úhrada nákladÛ

Za v˘kon pfiedmûtu smlouvy v urãeném rozsahu uhradí Mûsto Hejnice Mûstu Fr˘dlant nákla-
dy 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 fakturo-
vat Mûstu Hejnice, 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 pfiedmûtu.

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 pfií-
lohou obdrÏí krajsk˘ úfiad spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením vefiejnoprávní smlouvy.

5. Pfiílohu k této smlouvû tvofií usnesení Rady Mûsta Hejnice a Mûsta Fr˘dlantu, pravomocné
rozhodnutí krajského úfiadu o udûlení souhlasu k uzavfiení smlouvy.

V Hejnicích dne 30. 1. 2004 Ve Fr˘dlantû dne 3. 2. 2004

Za Mûsto Hejnice Za Mûsto Fr˘dlant

Stanislav Smutn˘ v. r. Jindfiich Wurm v. r.
starosta starosta

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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