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132/VPS/OP/6/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Cvikov a obcí Radvanec
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o obecní policii

VE!EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzav"ená mezi M#stem Cvikov a Obcí Radvanec
Na základ! usnesení Rady m!sta Cvikov ". 88/15 ze dne 03. 03. 2015 a usnesení Obecního
zastupitelstva Radvanec ". 8 ze dne 07. 04. 2015, uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto
ve$ejnoprávní smlouvu.
$l. 1
Smluvní strany
1. M%STO Cvikov, I& 00260410
zastoupené starostou m!sta panem JUDr. Jaroslavem %vehlou
se sídlem Nám!stí Osvobození ".p. 63, Cvikov I, 471 54 CVIKOV
p$íslu&nost do správního obvodu obce s roz&í$enou p'sobností Nov( Bor
a
2. OBEC Radvanec, I&O 46750690
zastoupená starostou obce panem Ing. Petrem Ullrichem
se sídlem Radvanec ".p. 75 , 473 01 Nov( Bor
p$íslu&nost do správního obvodu obce s roz&í$enou p'sobností Nov( Bor
$l. 2
P"edm#t smlouvy
Podle § 3a zákona ". 553/1991 Sb. o obecní policii, ve zn!ní pozd!j&ích p$edpis' a podle § 159 a násl.
zákona ".500/2004 Sb. správní $ád, ve zn!ní pozd!j&ích p$edpis' bude M!stská policie Cvikov (dále
jen „m"stská policie“) vykonávat v katastrálním území Obce Radvanec
odchyt voln# se pohybujících ps'.
M!stská policie bude odchyt voln! se pohybujících ps' v katastrálním území Obce Radvanec
vykonávat ode dne nabytí právní moci souhlasu ud!leného Krajsk(m ú$adem Libereckého kraje.
$l. 3
Povinnosti Obce Radvanec a M#sta Cvikov
1. Obec Radvanec vydá strá#ník'm m!stské policie písemné zmocn!ní, kter(m proká#í oprávn!nost
v(konu pravomoci v katastrálním území Obce Radvanec. Takové písemné zmocn!ní vydá pro
ka#dého strá#níka m!stské policie zvlá&), s tím, #e jeden stejnopis je ur"en pro Obec Radvanec,
jeden stejnopis je ur"en pro p$íslu&ného strá#níka m!stské policie a jeden stejnopis bude ulo#en u
m!stské policie.
2. M!sto Cvikov je povinno bez prodlení informovat Obec Radvanec o tom, zda strá#ník, jemu# bylo
vydáno písemné zmocn!ní v souladu s ustanovením "l. 3 odst. 1 této smlouvy, ji# není strá#níkem
m!stské policie, anebo #e ji# nebude vykonávat slu#bu strá#níka m!stské policie v katastrálním
území Obce Radvanec.
3. Pov!$en( strá#ník m!stské policie za&le Obci Radvanec ka#dé 3 m!síce p$ehled proveden(ch
odchyt' ps' v katastrálním území Radvanec.
4. V p$ípad! odchytu zví$ete je M!sto Cvikov povinno zajistit následné umíst!ní a pé"i o zví$e.
M!stská policie m'#e na základ! p$íkazu starosty obce umístit zví$e do útulku. Po p$echodnou dobu
(zpravidla do 7 dn'), m'#e b(t zví$e umíst!no v za$ízení m!stské policie, není-li napln!na kapacita
za$ízení nebo nevylu"ují-li to vlastnosti zví$ete. Zm!ní- li se podmínky tak, #e není mo#né zví$e dále
dr#et v za$ízení m!stské policie, bude zví$e bez dal&ího odkladu umíst!no do útulku.
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$l. 4
Úhrada náklad'
1. Náklady spojené s v(konem úkol' m!stské policie dle ustanovení "lánku 2 této smlouvy na území
Obce Radvanec nese tato obec, která se je zavazuje hradit jak ní#e uvedeno.
2. V(jezd strá#ník' m!stské policie se uskute"ní pouze na vy#ádání pov!$eného pracovníka
Obce Radvanec. Ka#d( v(jezd bude ú"tován – v p$ípad! odchytu psa "ástkou 1.000 K", bez
odchytu "ástkou 500 K".
3. Dal&í související náklady, které vzniknou v p$í"inné souvislosti s pln!ním úkol' m!stské policie
(nap$. za umíst!ní zví$ete do útulku), se zavazuje hradit Obec Radvanec. V p$ípad! umíst!ní
zví$ete v útulku bude Obci Radvanec p$efakturována "ástka po#adovaná útulkem pro zví$ata po
M!st! Cvikov. V p$ípad! umíst!ní zví$ete v za$ízení m!stské policie se zavazuje Obec Radvanec
hradit náklady ve v(&i 50 K" za ka#d( zapo"at( den.
$l. 5.
Spole$ná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur"itou.
2. Smlouvu lze vypov!d!t jen písemnou formou s v(pov!dní lh'tou t$i m!síce.
3. Smlouvu lze m!nit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzav$ení takové dohody je t$eba
souhlasu Krajského ú$adu Libereckého kraje.
4. Smluvní strany zve$ejní informace o ve$ejnoprávní smlouv! bezodkladn! po jejím uzav$ení na
ú$edních deskách sv(ch ú$ad', nejmén! po dobu 15 dn', a za&lou ji Krajskému ú$adu Libereckého
kraje ke zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis' kraje.
5. Tato ve$ejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i"em# jeden stejnopis obdr#í
M!sto Cvikov, jeden stejnopis Obec Radvanec a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy s
p$ílohami obdr#í Krajsk( ú$ad Libereckého kraje spolu s #ádostí o souhlas s uzav$ením
ve$ejnoprávní smlouvy.
6. P$ílohu této ve$ejnoprávní smlouvy tvo$í usnesení rady M!sta Cvikov a usnesení zastupitelstva
Obce Radvanec, #ádost o schválení uzav$ení této ve$ejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení ve$ejnoprávní smlouvy.
7. Tato ve$ejnoprávní smlouva nab(vá ú"innosti, kdy rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této ve$ejnoprávní smlouvy nabude právní moci.
v Radvanci dne 08.04.2015

ve Cvikov! dne 08.04.2015

Ing. Petr Ullrich v. r.
starosta obce

JUDr. Jaroslav %vehla v. r.
starosta m!sta

Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 06.05.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje ".j.: KULK 29570/2015 SO/281/2015 VPS/OP/6
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy.
JUDr. Ji"í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú$ad Libereckého kraje
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133/VPS/88/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem #esk$ Dub a obcí Sv"tlá pod Je%t"dem
– zaji%&ování v$konu 'innosti podle zákona o p!estupcích

VE!EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAV!ENÁ OBCEMI
Na základ! usnesení zastupitelstva Obce Sv"tlá pod Je#t"dem $. usnesení 11/3/2014 ze
dne 15.12.2014 a usnesení Rady M"sta %esk& Dub $. 2014/RM/31/373 ze dne 16.12.2014, podle
ust. § 63 odst.1 a násl. zákona ".128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j#ích p$edpis% a § 160 odst.5, §
164 zákona ".500/2004 Sb., správního $ádu, uzavírají ní&e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní
smlouvu:
%l. I.
Smluvní strany
1. Obec Sv"tlá pod Je#t"dem
zastoupená starostou Ing. Tomá#em Slukou.
sídlo obecního ú$adu: Sv!tlá pod Je#t!dem, Hodky 48, 463 43 'esk( Dub
p$íslu#ná dle provád!cího právního p$edpisu do správního obvodu obce s roz#í$enou
p%sobností M!sta Liberec
a
2. M"sto %esk& Dub
zastoupené starostou m!sta PhDr. Ji$ím Milerem, Ph.D.
sídlo m!stského ú$adu: nám. B. Smetany 1, 463 43 'esk( Dub I,
p$íslu#né dle provád!cího právního p$edpisu do správního obvodu obce s roz#í$enou
p%sobností
%l. II.
P'edm"t smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst.1 zákona ".128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j#ích p$edpis%, bude
pov!$en( obecní ú$ad jako orgán M!sta 'esk( Dub prost$ednictvím p$estupkového orgánu M!sta
'esk( Dub vykonávat p$enesenou p%sobnost sv!$enou zvlá#tními zákony orgán%m obce ve správním
obvodu Obce Sv!tlá pod Je#t!dem.
Na základ! této smlouvy budou orgány M!sta 'esk( Dub p$i v(konu p$enesené p%sobnosti v rozsahu
vymezeném touto smlouvou místn! p$íslu#n(mi správními orgány v $ízeních ve správním obvodu
Obce Sv!tlá pod Je#t!dem.
%l. III.
Smluvní rozsah v&konu p'enesené p(sobnosti
1. Rozsah v(konu p$enesené p%sobnosti:
a/ stanoveném zákonem ". 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn!ní pozd!j#ích p$edpis%
b/ zvlá#tními zákony, které upravují $ízení o dal#ích p$estupcích neupraven(ch v zákon! ". 200/1990
Sb., o p$estupcích, ve zn!ní pozd!j#ích p$edpis%.
2. Smluvní strany sjednaly, &e správní poplatky a náklady $ízení vybrané pov!$en(m obecním ú$adem
– p$estupkov(m orgánem M!sta 'esk( Dub p$i v(konu p$enesené p%sobnosti ve správním obvodu
Obce Sv!tlá pod Je#t!dem podle obsahu této smlouvy jsou p$íjmem rozpo"tu M!sta 'esk( Dub.
3. V(nos pokut ulo&en(ch pov!$en(m obecním ú$adem – p$estupkov(m orgánem M!sta 'esk( Dub
p$i v(konu p$enesené p%sobnosti ve správním obvodu Obce Sv!tlá pod Je#t!dem podle obsahu této
smlouvy je p$íjmem rozpo"tu M!sta 'esk( Dub.
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IV.
Úhrada náklad(
Smluvní strany sjednávají, &e za v(kon p$edm!tu smlouvy v ur"eném rozsahu zaplatí Obec Sv!tlá pod
Je#t!dem M!stu 'esk( Dub náklady spojené s v(konem p$enesené p%sobnosti a to ve v(#i 15
K"/ob"ana/rok. Oficiální po"et ob"an% sd!lí obec Sv!tlá pod Je#t!dem v&dy k 1. m!síci b!&ného roku.
Úhrada bude provedena do na základ! faktury vystavené M!stem 'esk( Dub a platba bude provedena
na ú"et M!sta 'esk( Dub, ". ú"tu 19-63421574/0600, vedeného u GE MONEY, a.s. pobo"ka 'esk(
Dub.
V.
Záv"re$ná ujednání
l. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur"itou, po"ínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského
ú$adu Libereckého kraje, kter( s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem smluvními
stranami a kon"í dnem 31.12.2018.
2. Smluvní strany zve$ejní tuto ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních
deskách sv(ch obecních ú$ad% nejmén! po dobu 15 dn% a za#lou ji Krajskému ú$adu Libereckého
kraje ke zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis% kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyv!sí smluvní strany na ú$edních deskách sv(ch obecních ú$ad%
informaci o uzav$ení této smlouvy a jejím p$edm!tu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, z nich& ka&dá smluvní strana obdr&í jeden
stejnopis a jeden stejnopis spolu se v#emi p$ílohami obdr&í Krajsk( ú$ad Libereckého kraje spolu se
&ádostí o souhlas s uzav$ením této ve$ejnoprávní smlouvy.
5. P$ílohou této smlouvy jsou usnesení zastupitelstva Obce Sv!tlá pod Je#t!dem a Rady M!sta 'esk(
Dub a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení této
ve$ejnoprávní smlouvy.
Ve Sv!tlé pod Je#t!dem dne 17.3.2015

V 'eském Dubu dne 17.3.2015

Ing. Tomá# Sluka v. r.
starosta Obce Sv!tlá pod Je#t!dem

PaedDr. PhDr. Ji$í Miler, Ph.D v. r.
starosta M!sta 'esk( Dub

Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 28.04.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje ".j.: KULK 28874/2015 SO/278/2015 VPS/88 o
ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy.
JUDr. Ji'í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú$ad Libereckého kraje
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134/VPS/ZR/11/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Doksy a obcí Bezd"z
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o základních registrech

VE!EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAV!ENÁ OBCEMI
Na základ! usnesení zastupitelstva obce Bezd!z ". usnesení Z/12/15 ze dne 29. 1. 2015
a usnesení rady M!sta Doksy ". usnesení R 156/15 ze dne 2. 3. 2015 podle § 63 odst. 1
zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn!ní, uzavírají ní#e uvedené smluvní strany
tuto ve$ejnoprávní smlouvu:
"l. I
Smluvní strany
1. Obec Bezd#z
zastoupená starostou obce Jaroslavem Cinklem
Bezd!z "p. 102
472 01 Doksy
kraj Libereck%
p$íslu&ná do správního obvodu obce s roz&í$enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00673382
(dále jen „obec Bezd!z“)
a
2. M#sto Doksy
zastoupené starostkou m!sta Ing. Evou Bure&ovou
nám!stí Republiky "p. 193
472 01 Doksy
kraj Libereck%
p$íslu&ná do správního obvodu obce s roz&í$enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00260444
(dále jen „m!sto Doksy “)
"l. II
P$edm#t smlouvy
P$edm!tem smlouvy je zabezpe"ení provedení zápis' údaj' do informa"ního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona ". 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve zn!ní pozd!j&ích p$edpis', orgány m!sta Doksy namísto orgán' obce Bezd!z.
"l. III
Smluvní rozsah v%konu p$enesené p&sobnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona ".128/2000 Sb., o obcích, v platném zn!ní, budou orgány
m!sta Doksy místo orgán' obce Bezd!z podle zákona ". 111/2009 Sb., o základních
registrech, v platném zn!ní, zapisovat do informa"ního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí následující údaje:
a. podle § 42 odst. 1 a# 3 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech,
pokud stavební objekt nevy#aduje stavební povolení ani ohlá&ení stavebního
ú$adu je obec Bezd!z podle § 42 odst. 4 zákona ". 111/2009 Sb., o
základních registrech, editorem t!chto údaj' (identifika"ní údaje stavebního
objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územn!
eviden"ní jednotku "ást obce, údaje o defini"ním bodu stavebního objektu,
údaje o typu stavebního objektu, zp'sobu jeho vyu#ití a jeho
technickoekonomick%ch atribut, technickoekonomick% atribut stavebního
objektu, kter%m je m!síc a rok jeho odstran!ní),
b. b) podle § 43 odst. 4 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech (název
ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
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c. c) podle § 44 odst. 1 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech (zm!na
údaj' o adresním míst! a zm!ny p$íslu&nosti stavebních objekt' do "ásti
obce).
2) Orgány obce Bezd!z budou údaje podle odstavce 1 p$edávat orgánu m!sta Doksy
bezodkladn! a orgány m!sta Doksy jsou povinny získané údaje zapsat do
informa"ního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozd!ji následující
pracovní den od jejich obdr#ení.
"l. IV
Úhrada náklad&
Obec Bezd!z poskytne m!stu Doksy na jeho ú"et ". 70127824/0600, veden% u Ge Money
Bank, a.s. pobo"ka Doksy, odm!nu ve v%&i 100 K" za ka#d% proveden% úkon na základ!
pln!ní podle "l. III této smlouvy (odm!na bude poskytována pr'b!#n! v pravideln%ch
"tvrtletních splátkách).
"l. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neur'itou. Tato smlouva je uzav$ena dnem, kdy
rozhodnutí krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy
nabude právní moci.
"l. VI
Spole'ná ustanovení
1) Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na
ú$edních deskách sv%ch obecních ú$ad' nejmén! po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2
zákona ". 128/2000 Sb., o obcích).
2) Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i"em# jeden stejnopis obdr#í
obec Bezd!z, jeden stejnopis obdr#í m!sto Doksy a jeden stejnopis ve$ejnoprávní
smlouvy s p$ílohami obdr#í krajsk% ú$ad Libereckého kraje spolu se #ádostí o souhlas
s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy.
3) P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení zastupitelstva obce Bezd!z a usnesení rady
m!sta Doksy o souhlasu s uzav$ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
p$íslu&ného krajského ú$adu o ud!lení souhlasu k uzav$ení smlouvy.
4) Smlouvu lze ukon"it pouze písemn! dohodou stran, nebo v%pov!dí s v%pov!dní
lh'tou 2 m!síce. Lh'ta za"íná b!#et prvním dnem m!síce následujícího po m!síci, v
n!m# byla v%pov!) doru"ena druhé stran!.
Bezd!z dne: 03.03.2015

Doksy dne: 03.03.2015

Jaroslav Cinkl v. r.
starosta obce Bezd!z

Ing. Eva Bure&ová v. r.
starostka m!sta Doksy

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 26.03.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje ".j.: KULK 20765/2015 SO/228/2015
VPS/ZR/11 o ud#lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk$ ú!ad Libereckého kraje
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135/VPS/ZR/12/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Doksy a obcí Tachov
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o základních registrech

VE!EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAV!ENÁ OBCEMI
Na základ! usnesení zastupitelstva obce Tachov ". usnesení 13/2015 ze dne 26. 2. 2015 a usnesení
rady M!sta Doksy ". usnesení R 188/15 ze dne 16. 3. 2015 podle § 63 odst. 1 zákona ". 128/2000
Sb., o obcích, v platném zn!ní, uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní smlouvu:

"l. I
Smluvní strany
1. Obec Tachov
zastoupená starostou obce Martinem Pí%ou
Tachov "p. 34
472 01 Doksy
kraj Libereck&
p$íslu%ná do správního obvodu obce s roz%í$enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 49864009
(dále jen „obec Tachov“)
a

2. M#sto Doksy
zastoupené starostkou m!sta Ing. Evou Bure%ovou
nám!stí Republiky "p. 193
472 01 Doksy
kraj Libereck&
p$íslu%ná do správního obvodu obce s roz%í$enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00260444
(dále jen „m!sto Doksy “)

"l. II
P$edm#t smlouvy
P$edm!tem smlouvy je zabezpe"ení provedení zápis' údaj' do informa"ního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí podle zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn!ní
pozd!j%ích p$edpis', orgány m!sta Doksy namísto orgán' obce Tachov.

"l. III
Smluvní rozsah v%konu p$enesené p&sobnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona ".128/2000 Sb., o obcích, v platném zn!ní, budou orgány m!sta
Doksy místo orgán' obce Tachov podle zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech,
v platném zn!ní, zapisovat do informa"ního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
následující údaje:
a. podle § 42 odst. 1 a# 3 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech, pokud
stavební objekt nevy#aduje stavební povolení ani ohlá%ení stavebního ú$adu je obec
Tachov podle § 42 odst. 4 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech, editorem
t!chto údaj' (identifika"ní údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní
územní prvky a na územn! eviden"ní jednotku "ást obce, údaje o defini"ním bodu
stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, zp'sobu jeho vyu#ití a jeho
technickoekonomick&ch atribut, technickoekonomick& atribut stavebního objektu,
kter&m je m!síc a rok jeho odstran!ní),
b. podle § 43 odst. 4 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech (název ulice a
údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky),
c. podle § 44 odst. 1 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech (zm!na údaj' o
adresním míst! a zm!ny p$íslu%nosti stavebních objekt' do "ásti obce).
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2) Orgány obce Tachov budou údaje podle odstavce 1 p$edávat orgánu m!sta Doksy
bezodkladn! a orgány m!sta Doksy jsou povinny získané údaje zapsat do informa"ního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozd!ji následující pracovní den od jejich
obdr#ení.

"l. IV
Úhrada náklad&
Obec Tachov poskytne m!stu Doksy na jeho ú"et ". 70127824/0600, veden& u Ge Money Bank, a.s.
pobo"ka Doksy, odm!nu ve v&%i 100 K" za ka#d& proveden& úkon na základ! pln!ní podle "l. III této
smlouvy (odm!na bude poskytována pr'b!#n! v pravideln&ch "tvrtletních splátkách).

"l. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neur'itou. Tato smlouva je uzav$ena dnem, kdy rozhodnutí
krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy nabude právní moci.

"l. VI
Spole'ná ustanovení
1) Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních
deskách sv&ch obecních ú$ad' nejmén! po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona ". 128/2000
Sb., o obcích).
2) Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i"em# jeden stejnopis obdr#í obec
Tachov, jeden stejnopis obdr#í m!sto Doksy a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy
s p$ílohami obdr#í krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu se #ádostí o souhlas s uzav$ením
ve$ejnoprávní smlouvy.
3) P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení zastupitelstva obce Tachov a usnesení rady m!sta
Doksy o souhlasu s uzav$ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí p$íslu%ného krajského
ú$adu o ud!lení souhlasu k uzav$ení smlouvy.
4) Smlouvu lze ukon"it pouze písemn! dohodou stran, nebo v&pov!dí s v&pov!dní lh'tou 2
m!síce. Lh'ta za"íná b!#et prvním dnem m!síce následujícího po m!síci, v n!m# byla
v&pov!) doru"ena druhé stran!.

Tachov dne: 18. 3. 2015

Doksy dne: 17. 3. 2015

Martin Pí%a v. r.
starosta obce Tachov

Ing. Eva Bure%ová v. r.
starostka m!sta Doksy

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 15.04.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje ".j.: KULK 26063/2015 SO/263/2015
VPS/ZR/12 o ud#lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk$ ú!ad Libereckého kraje
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136/VPS/80/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Doksy a obcí Vrchovany
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o p!estupcích

VE!EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAV!ENÁ OBCEMI
Na základ! usnesení zastupitelstva obce Vrchovany, ze dne 21. 1. 2015 ". usnesení
7/6/2015 a usnesení rady M!sta Doksy, ze dne 16. 2. 2015 ". R 116/15 a uzavírají
ní#e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní smlouvu:

"l. I
Smluvní strany
1. Obec Vrchovany
zastoupená starostou obce Jaroslavem K$upalou
Vrchovany "p. 26
472 01 Doksy
kraj Libereck%
p$íslu&ná do správního obvodu obce s roz&í$enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00673081
(dále jen „obec Vrchovany“)
a
2. M#sto Doksy
zastoupené starostkou m!sta Ing. Evou Bure&ovou
nám!stí Republiky "p. 193
472 01 Doksy
kraj Libereck%
p$íslu&ná do správního obvodu obce s roz&í$enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00260444
(dále jen „m!sto Doksy “)
"l. II
P$edm#t smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona "íslo 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j&ích
p$edpis', budou orgány m!sta Doksy namísto orgán' obce Vrchovany vykonávat
p$enesenou p'sobnost sv!$enou zvlá&tními právními p$edpisy orgán'm obce ve
správním obvodu obce Vrchovany v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základ! této smlouvy budou orgány m!sta Doksy v!cn! a místn! p$íslu&n%mi orgány
v $ízení ve správním obvodu obce Vrchovany.
"l. III
Smluvní rozsah v%konu p$enesené p&sobnosti
Orgány m!sta Doksy budou vykonávat ve správním obvodu obce Vrchovany
p$enesenou p'sobnost na úseku p$estupk' sv!$enou orgán'm obce Vrchovany
podle § 53 zákona "íslo 200/1990 Sb., o p$estupcích, v platném zn!ní.
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". IV
Úhrada náklad&
Za v%kon p$edm!tu smlouvy v ur"eném rozsahu poskytne obec Vrchovany ze svého
rozpo"tu m!stu Doksy na jeho ú"et p$ísp!vek ve v%&i 10 K"/1 ob"ana obce ro"n!.
P$ísp!vek se poskytne na základ! vydané faktury m!stem Doksy.
"l. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neur"itou. Tato smlouva je uzav$ena dnem, kdy
rozhodnutí krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením této
smlouvy nabude právní moci.
"l. VI
Spole'ná ustanovení
(1) Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na
ú$edních deskách sv%ch obecních ú$ad' nejmén! po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2
zákona "íslo 128/2000 Sb.).
(2) Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i"em# jeden stejnopis obdr#í
obec Vrchovany, jeden stejnopis obdr#í m!sto Doksy a jeden stejnopis ve$ejnoprávní
smlouvy s p$ílohami obdr#í krajsk% ú$ad Libereckého kraje spolu se #ádostí o souhlas
s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy.
(3) P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení zastupitelstva obce Vrchovany a usnesení
rady m!sta Doksy o souhlasu s uzav$ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
p$íslu&ného krajského ú$adu o ud!lení souhlasu k uzav$ení smlouvy.
(4) Smlouvu lze ukon"it pouze písemn! dohodou stran, nebo v%pov!dí s v%pov!dní
lh'tou 2 m!síce. Lh'ta za"íná b!#et prvním dnem m!síce následujícího po m!síci, v
n!m# byla v%pov!) doru"ena druhé stran!.

Vrchovany dne: 18.02.2015

Doksy dne: 18.02.2015

Jaroslav K$upala v. r.
starosta obce Vrchovany

Ing. Eva Bure&ová v. r.
starostka m!sta Doksy

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 18.03.2015, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje ".j.: KULK 17627/2015
SO/211/2015 VPS/80 o ud#lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk$ ú!ad Libereckého kraje
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Částka 4/2015

137/VPS/ZR/10/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Doksy a obcí Vrchovany
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o základních registrech

Na základ! usnesení zastupitelstva obce Vrchovany, ze dne 21. 1. 2015 ". 7/6/2015
a usnesení rady M!sta Doksy, ze dne 16. 2. 2015 ". R 116/15 a) uzavírají podle § 63 odst. 1
zákona ". 128/2000 Sb., o obcích (obecní z#ízení) ní$e uvedené smluvní strany tuto
ve!ejnoprávní smlouvu
o zabezpe"ení provedení zápis# údaj# do informa"ního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
$l. I
Smluvní strany

1. Obec Vrchovany
zastoupená starostou obce Jaroslavem K#upalou
Vrchovany "p. 26
472 01 Doksy
kraj Libereck%
p#íslu&ná do správního obvodu obce s roz&í#enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00673081
(dále jen „obec Vrchovany“)
a
2. M%sto Doksy
zastoupené starostkou m!sta Ing. Evou Bure&ovou
nám!stí Republiky "p. 193
472 01 Doksy
kraj Libereck%
p#íslu&ná do správního obvodu obce s roz&í#enou
p'sobností m!sto (eská Lípa
I(O: 00260444
(dále jen „m!sto Doksy “)

$l. II
P!edm%t smlouvy
P#edm!tem smlouvy je zabezpe"ení provedení zápis' údaj' do informa"ního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona ". 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve zn!ní pozd!j&ích p#edpis', orgány m!sta Doksy namísto orgán' obce
Vrchovany.
$l. III
Smluvní rozsah v&konu p!enesené p#sobnosti
(1) Podle § 63 odst. 1 zákona ".128/2000 Sb., o obcích, v platném zn!ní (dále jen zákon o
obecním z#ízení), budou orgány m!sta Doksy místo orgán' obce Vrchovany podle § 42 odst.
4 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném zn!ní, zapisovat do
informa"ního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:
a) podle § 42 odst. 1 a$ 3 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech
b) podle § 43 odst. 4 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech
c) podle § 44 odst. 1 zákona ". 111/2009 Sb., o základních registrech
(2) Orgány obce Vrchovany budou údaje podle odstavce 1 p#edávat orgánu m!sta Doksy
bezodkladn! a orgány m!sta Doksy jsou povinny získané údaje zapsat do informa"ního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozd!ji následující pracovní den od
jejich obdr$ení.
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$l. IV
Úhrada náklad#
Obec Vrchovany poskytne m!stu Doksy na jeho ú"et ". 70127824/0600, veden% u GE
Money Bank, a.s. pobo"ka Doksy, odm!nu ve v%&i 100 K" (slovy: Jednostokorun "esk%ch)
za ka$d% proveden% úkon na základ! pln!ní podle "l. III této smlouvy (odm!na bude
poskytována pr'b!$n! v pravideln%ch "tvrtletních splátkách).
$l. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neur"itou. Tato smlouva je uzav#ena dnem, kdy rozhodnutí
krajského ú#adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav#ením této smlouvy nabude
právní moci.
$l. VI
Spole"ná ustanovení
(1) Smluvní strany zve#ejní ve#ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav#ení na
ú#edních deskách sv%ch obecních ú#ad' nejmén! po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona ".
128/2000 Sb.).
(2) Tato smlouva se vyhotovuje ve t#ech stejnopisech, p#i"em$ jeden stejnopis obdr$í obec
Vrchovany, jeden stejnopis obdr$í m!sto Doksy a jeden stejnopis ve#ejnoprávní smlouvy
s p#ílohami obdr$í krajsk% ú#ad Libereckého kraje spolu se $ádostí o souhlas s uzav#ením
ve#ejnoprávní smlouvy.
(3) P#ílohu k této smlouv! tvo#í usnesení zastupitelstva obce Vrchovany a usnesení rady
m!sta Doksy o souhlasu s uzav#ením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí p#íslu&ného
krajského ú#adu o ud!lení souhlasu k uzav#ení smlouvy.
(4) Smlouvu lze ukon"it pouze písemn! dohodou stran, nebo v%pov!dí s v%pov!dní lh'tou 2
m!síce. Lh'ta za"íná b!$et prvním dnem m!síce následujícího po m!síci, v n!m$ byla
v%pov!) doru"ena druhé stran!.
Vrchovany dne 18.02.2015

Doksy dne 18.02.2015

Jaroslav K#upala v. r.
starosta obce Vrchovany

Ing. Eva Bure&ová v. r.
starostka m!sta Doksy

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 18.03.2015, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje ".j.: KULK 17936/2015
SO/213/2015 VPS/ZR/10 o ud#lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk$ ú!ad Libereckého kraje
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138/VPS/81/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi statutárním m"stem Jablonec nad Nisou a m"stem
Rychnov u Jablonce nad Nisou
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o p!estupcích

VE!EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
". 44-2015-OS/VO
Na základ! usnesení Zastupitelstva m!sta Rychnov u Jablonce nad Nisou ".
15/01/15 ze dne 22. ledna 2015 a usnesení Rady m!sta Jablonec nad Nisou ". 64/2015
ze dne 12. února 2015, uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní
smlouvu:
#lánek I
Smluvní strany
1.

2.

M$sto Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupená starostou m!sta Bc. Tomá%em Levinsk&m
Husova ".p. 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02, Libereck& kraj
za$azená do správního obvodu obce s roz%í$enou p'sobností Jablonec nad Nisou
a
Statutární m$sto Jablonec nad Nisou
zastoupené primátorem Ing. Petrem Beitlem
Mírové nám!stí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51, Libereck& kraj
za$azené do správního obvodu obce s roz%í$enou p'sobností Jablonec nad Nisou
#lánek II
Smluvní rozsah v%konu p&enesené p'sobnosti

1.

2.
3.
4.

Podle § 63 odst. 1 zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní zákona ". 313/2002
Sb., bude Magistrát m!sta Jablonec nad Nisou (dále jen MMJN), vykonávat
namísto p$íslu%ného orgánu m!sta Rychnov u Jablonce nad Nisou v jeho
správním obvodu p$enesenou p'sobnost na úseku $ízení o p$estupcích ve v%ech
v!cech, kdy je m!sto Rychnov u Jablonce nad Nisou v!cn! a místn! p$íslu%né
p$estupek projednávat.
Na základ! této smlouvy bude MMJN místn! p$íslu%n&m správním orgánem v
$ízeních pro správní obvod m!sta Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Správní poplatky vybírané MMJN p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem rozpo"tu
statutárního m!sta Jablonec nad Nisou.
V&nos pokut ulo#en&ch MMJN p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem rozpo"tu
statutárního m!sta Jablonec nad Nisou.
#lánek III
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá ode dne jejího uzav$ení na dobu neur"itou. Tato smlouva
je uzav$ena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení
souhlasu s uzav$ením této smlouvy nabude právní moci.
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#lánek IV
Úhrada náklad'
1.

2.

Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur"eném rozsahu poskytne m!sto Rychnov u Jablonce
nad Nisou ze svého rozpo"tu statutárnímu m!stu Jablonec nad Nisou na jeho ú"et u
Komer"ní banky, Jablonec nad Nisou, "íslo ú"tu 19-121-451/0100, "ástku ve
v&%i 1.000,- K" (slovy tisíckorun"esk&ch) za ka#d& jednotliv& p$ípad dle p$edm!tu této
smlouvy. Úhrada bude splatná do 14 dn' od ukon"ení správního $ízení.
P$ípadná zm!na v&%e úhrady náklad' na ka#d& dal%í kalendá$ní rok m'#e b&t
upravena pouze písemn&m dodatkem této smlouvy.
#lánek V
Spole"ná ustanovení

1.

2.
3.

4.

5.

M!sto Rychnov u Jablonce nad Nisou p$edá do 5 pracovních dn' ode dne
uzav$ení smlouvy m!stu Jablonec nad Nisou ve%kerou spisovou agendu
související s v&konem "inností podle "l. II. této smlouvy. M!sto Jablonec nad
Nisou vede po dobu platnosti této smlouvy ve%kerou spisovou slu#bu související s
v&konem "inností podle "l. II. této smlouvy.
Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na
ú$edních deskách svého m!stského ú$adu, resp. magistrátu nejmén! po dobu 15 dn'.
Po dobu platnosti této smlouvy vyv!sí smluvní strany na ú$edních deskách svého
m!stského ú$adu, resp. magistrátu informaci o uzav$ení této smlouvy a jejím
p$edm!tu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i"em# jeden stejnopis obdr#í
ka#dá ze smluvních stran a jeden stejnopis s p$ílohou obdr#í Krajsk& ú$ad
Libereckého kraje spolu se #ádostí o souhlas s uzav$ením této smlouvy.
P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení Zastupitelstva m!sta Rychnov u Jablonce
nad Nisou, usnesení Rady m!sta Jablonce nad Nisou s vyslovením souhlasu k
uzav$ení této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého
kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení této smlouvy.

v Rychnov! u Jablonce nad Nisou
dne 18.02.2015

v Jablonci nad Nisou
dne 25.02.2015

Bc. Tomá( Levinsk% v. r.
starosta m$sta Rychnov nad Nisou

Ing. Petr Beitl v. r.
primátor stat. m$sta Jablonec nad Nisou

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú"innosti) dne 25.03.2015, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje ".j.: KULK 20429/2015
SO/225/2015 VPS/81 o ud#lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk$ ú!ad Libereckého kraje
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139/VPS/TP/6/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Lomnice nad Popelkou a obcí Bradlecká Lhota
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o evidenci obyvatel

Ve!ejnoprávní smlouva
o v"konu p!enesené p#sobnosti na úseku rozhodování o zru$ení údaje o místu
trvalého pobytu
uzav!ená mezi obcí Bradlecká Lhota a m"stem Lomnice nad Popelkou
Smluvní strany:
1. Obec Bradlecká Lhota, I#: 00275620
zastoupená: starostou obce panem Bronislavem Tome$em
adresa obecního ú!adu: Bradlecká Lhota %p. 74, 507 13 &eleznice
p!íslu$nost do správního obvodu obce s roz$í!enou p'sobností: Semily
a

2. M%sto Lomnice nad Popelkou, I#: 00275905
zastoupené: starostou m"sta panem Mgr. Josefem (imkem
adresa m"stského ú!adu: Lomnice nad Popelkou, Husovo nám"stí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
p!íslu$nost do správního obvodu obce s roz$í!enou p'sobností: Semily
uzavírají na základ" usnesení Zastupitelstva obce Bradlecká Lhota %. 6 ze dne 12. 12. 2014 a usnesení Rady
m"sta Lomnice nad Popelkou %. 16/14/RM ze dne 24. 11. 2014 a v souladu s ustanovením § 63 zákona %.
128/2000Sb., o obcích, (obecní z!ízení), ve zn"ní pozd"j$ích p!edpis' (dále jen „zákon o obcích“), ní)e
uvedeného dne, m"síce a roku, tuto

ve!ejnoprávní smlouvu.
I.
P!edm%t smlouvy
1.
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány m"sta Lomnice nad Popelkou pro
orgány obce Bradlecká Lhota vykonávat p!enesenou p'sobnost sv"!enou zvlá$tními právními p!edpisy orgán'm
obce ve správním obvodu obce Bradlecká Lhota v rozsahu vymezeném touto ve!ejnoprávní smlouvou (dále jen
„smlouva“).
2.
Na základ" této smlouvy budou orgány m"sta Lomnice nad Popelkou p!i v*konu p!enesené p'sobnosti
v rozsahu vymezeném v %lánku II. této smlouvy místn" p!íslu$n*mi správními orgány v !ízeních ve správním
obvodu obce Bradlecká Lhota
II.
Smluvní rozsah v"konu p!enesené p#sobnosti
1.
Orgány m"sta Lomnice nad Popelkou (M"stsk* ú!ad Lomnice nad Popelkou) budou vykonávat ve
správním obvodu obce Bradlecká Lhota jako místn" p!íslu$n* správní orgán p!enesenou p'sobnost sv"!enou
orgánu ka)dé obce („ohla$ovn"“) ustanovením § 12 zákona %. 133/2000, o evidenci obyvatel a rodn*ch %íslech a
o zm"n" n"kter*ch zákon', ve zn"ní pozd"j$ích p!edpis', (dále jen “zákon o evidenci obyvatel“), tedy
rozhodovat o zru$ení údaje o místu trvalého pobytu.
III.
Úhrada náklad#
1.
Za v*kon p!enesené p'sobnosti podle %l. II smlouvy uhradí obec Bradlecká Lhota m"stu Lomnice nad
Popelkou náklady ve v*$i 1.300,- K& za ka)dé zru$ení údaje o místu trvalého pobytu nebo jiné meritorní
rozhodnutí ve v"ci návrhu zru$ení údaje o místu trvalého pobytu.
2.
Tyto náklady bude M"sto Lomnice nad Popelkou fakturovat obci Bradlecká Lhota za p!íslu$né pololetí
kalendá!ního roku do konce následujícího m"síce po skon%ení p!íslu$ného pololetí.
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IV.
Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu ur%itou ode dne jejího uzav!ení do 31. 12. 2018. Smlouva bude uzav!ena dnem,
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu s uzav!ením této
smlouvy.
V.
Záv%re&ná ujednání
1.

Smluvní strany se dohodly na mo)nosti zru$ení ve!ejnoprávní smlouvy bez uvedení d'vodu. V*pov"dní
lh'ta %iní 2 m"síce od doru%ení písemného návrhu na její zru$ení a za%íná plynout prvním dnem
následujícího kalendá!ního m"síce po doru%ení.

2.

Smluvní strany zve!ejní tuto ve!ejnoprávní smlouvu na ú!edních deskách bezodkladn" poté, co bude
uzav!ena, a to nejmén" na dobu 15 dn'. Sou%asn" se uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva zve!ejní ve
V"stníku právních p!edpis' Libereckého kraje.

3.

Po dobu platnosti této smlouvy vyv"sí smluvní strany na ú!edních deskách sv*ch obecních ú!ad'
informaci o uzav!ení této smlouvy a jejím p!edm"tu. Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b*t
ka)dému p!ístupná na obecním ú!adu obce, která je smluvní stranou.

4.

Tato smlouva se vyhotovuje ve t!ech stejnopisech, z nich) smluvní strany obdr)í po jednom stejnopisu
a jeden stejnopis obdr)í Krajsk* ú!ad Libereckého kraje.

5.

Krajsk* ú!ad Libereckého kraje obdr)í stejnopis této smlouvy spolu s p!ílohami uveden*mi v %l. IV
odst. 6 písm. a) a písm. b) a s )ádostí o souhlas s uzav!ením této ve!ejnoprávní smlouvy.

6.
a)
b)
c)

P!ílohou a nedílnou sou%ástí této smlouvy jsou:
usnesení Zastupitelstva obce Bradlecká Lhot %. 6 ze dne 12. 12. 2014
usnesení Rady m"sta Lomnice nad Popelkou %. 16/14/RM ze dne 24. 11. 2014
pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu k uzav!ení této
ve!ejnoprávní smlouvy.

V Bradlecké Lhot" dne 13. 1. 2015

V Lomnici nad Popelkou dne 13. 1. 2015

Za obec Bradlecká Lhota

Za m"sto Lomnice nad Popelkou

Bronislav Tome$ v. r.
starosta obce

Mgr. Josef (imek v. r.
starosta m"sta

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú%innosti) dne 11.02.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje %.j.: KULK 7496/2015 SO/78/2015 VPS/TP/6 o
ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.

JUDr. Ji!í N%mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk* ú!ad Libereckého kraje
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140/VPS/ZR/14/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Lomnice nad Popelkou a obcí Stru#inec
– zaji$%ování v&konu 'innosti podle zákona o základních registrech

Ve!ejnoprávní smlouva
o zabezpe"ení provedení zápis# údaj# do informa"ního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
uzav!ená mezi obcí Stru"inec a m#stem Lomnice nad Popelkou
Smluvní strany:
1. Obec Stru$inec, I$: 00276154
zastoupená: starostou obce panem Milanem Klikarem
adresa obecního ú!adu: Stru"inec %p. 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou
p!íslu&nost do správního obvodu obce s roz&í!enou p'sobností: Semily
a

2. M%sto Lomnice nad Popelkou, I$: 00275905
zastoupené: starostou m#sta panem Mgr. Josefem (imkem
adresa m#stského ú!adu: Lomnice nad Popelkou, Husovo nám#stí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
p!íslu&nost do správního obvodu obce s roz&í!enou p'sobností: Semily
uzavírají na základ# usnesení Zastupitelstva obce Stru"inec %. 8/4/15 ze dne 9. 4. 2015 a usnesení Rady m#sta
Lomnice nad Popelkou %. 88/15/RM ze dne 13. 4. 2015 a v souladu s ustanovením § 63 zákona %. 128/2000Sb.,
o obcích, (obecní z!ízení), ve zn#ní pozd#j&ích p!edpis' (dále jen „zákon o obcích“), ní"e uvedeného dne, m#síce
a roku, tuto

ve!ejnoprávní smlouvu.
I.
P!edm%t smlouvy
P!edm#tem smlouvy je zabezpe%ení provedení zápis' údaj' do informa%ního systému územní identifikace
adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona %. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn#ní pozd#j&ích
p!edpis' (dále jen „zákon o základních registrech“), orgány m#sta Lomnice nad Popelkou namísto orgán' obce
Stru"inec.
II.
Smluvní rozsah v&konu p!enesené p#sobnosti
1. Podle § 63 odst. 1 zákona %. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z!ízení), ve zn#ní pozd#j&ích p!edpis',
budou orgány m#sta Lomnice nad Popelkou místo orgán' obce Stru"inec podle zákona o základních
registrech zapisovat do informa%ního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující
údaje:
a) podle § 42 odst. 1 a" 3 zákona o základních registrech, pokud stavební objekt nevy"aduje stavební
povolení ani ohlá&ení stavebnímu ú!adu a obec Stru"inec je proto editorem t#chto údaj' podle § 42
odst. 4 zákona o základních registrech (identifika%ní údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na
ostatní územní prvky a na územn# eviden%ní jednotku %ást obce, údaje o defini%ním bodu stavebního
objektu, údaje o typu stavebního objektu, zp'sobu jeho vyu"ití a jeho technickoekonomick)ch
atributech, technickoekonomick) atribut stavebního objektu, kter)m je m#síc a rok jeho odstran#ní),
b) podle § 43 odst. 4 zákona o základních registrech (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní
prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona o základních registrech (zm#ny údaj' o adresním míst# a zm#ny p!íslu&nosti
stavebních objekt' do %ásti obce).
2.

Orgány obce Stru"inec budou údaje podle odstavce 1. p!edávat orgánu m#sta Lomnice nad Popelkou
bezodkladn# a orgány m#sta Lomnice nad Popelkou jsou povinny získané údaje zapsat do informa%ního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozd#ji následující pracovní den od jejich
obdr"ení.
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III.
Úhrada náklad#
1.
Za v)kon p!enesené p'sobnosti podle %l. II smlouvy uhradí obec Stru"inec m#stu Lomnice nad
Popelkou náklady ve v)&i 100,- K" za ka"d) proveden) úkon.
2.
Tyto náklady bude m#sto Lomnice nad Popelkou fakturovat obci Stru"inec za p!íslu&né pololetí
kalendá!ního roku do konce následujícího m#síce po skon%ení p!íslu&ného pololetí.
IV.
Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu ur%itou ode dne jejího uzav!ení do 31. 12. 2018. Smlouva bude uzav!ena dnem,
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud#lení souhlasu s uzav!ením této
smlouvy.
V.
Záv%re"ná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly na mo"nosti zru&ení ve!ejnoprávní smlouvy bez uvedení d'vodu. V)pov#dní
lh'ta %iní 2 m#síce od doru%ení písemného návrhu na její zru&ení a za%íná plynout prvním dnem
následujícího kalendá!ního m#síce po doru%ení.
2. Smluvní strany zve!ejní tuto ve!ejnoprávní smlouvu na ú!edních deskách bezodkladn# poté, co bude
uzav!ena, a to nejmén# na dobu 15 dn'. Sou%asn# se uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva zve!ejní ve
V#stníku právních p!edpis' Libereckého kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyv#sí smluvní strany na ú!edních deskách sv)ch obecních ú!ad'
informaci o uzav!ení této smlouvy a jejím p!edm#tu. Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b)t
ka"dému p!ístupná na obecním ú!adu obce, která je smluvní stranou.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve t!ech stejnopisech, z nich" smluvní strany obdr"í po jednom stejnopisu
a jeden stejnopis obdr"í Krajsk) ú!ad Libereckého kraje.
5. Krajsk) ú!ad Libereckého kraje obdr"í stejnopis této smlouvy spolu s p!ílohami uveden)mi v %l. IV
odst. 6 písm. a) a písm. b) a s "ádostí o souhlas s uzav!ením této ve!ejnoprávní smlouvy.
6. P!ílohou a nedílnou sou%ástí této smlouvy jsou:
a) usnesení Zastupitelstva obce Stru"inec %. 8/4/15 ze dne 9. 4. 2015
b) usnesení Rady m#sta Lomnice nad Popelkou %. 88/15/RM ze dne 13. 4. 2015
c) pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud#lení souhlasu k uzav!ení této
ve!ejnoprávní smlouvy.
Ve Stru"inci dne 17. 4. 2015

V Lomnici nad Popelkou dne 17. 4. 2015

Za obec Stru"inec

Za m#sto Lomnice nad Popelkou:

Milan Klikar v. r.
starosta obce

Mgr. Josef (imek v. r.
starosta m#sta

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú%innosti) dne 13.05.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje %.j.: KULK 32744/2015 SO/300/2015
VPS/ZR/14 o ud#lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N%mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk) ú!ad Libereckého kraje
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Částka 4/2015

141/VPS/ZR/13/2015 Ve!ejnoprávní smlouva uzav!ená mezi m"stem Lomnice nad Popelkou a obcí Veselá
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o základních registrech

Ve!ejnoprávní smlouva
o zabezpe"ení provedení zápis# údaj# do informa"ního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
uzav!ená mezi obcí Veselá a m"stem Lomnice nad Popelkou
Smluvní strany:
1. Obec Veselá, I#: 00276243
zastoupená: starostou obce panem Franti$kem Hany$em
adresa obecního ú!adu: Veselá %p. 56, 512 52 Veselá
p!íslu$nost do správního obvodu obce s roz$í!enou p&sobností: Semily
a

2. M$sto Lomnice nad Popelkou, I#: 00275905
zastoupené: starostou m"sta panem Mgr. Josefem 'imkem
adresa m"stského ú!adu: Lomnice nad Popelkou, Husovo nám"stí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
p!íslu$nost do správního obvodu obce s roz$í!enou p&sobností: Semily
uzavírají na základ" usnesení Zastupitelstva obce Veselá %. ZO 13/2015 ze dne 27. 3. 2015 a usnesení Rady
m"sta Lomnice nad Popelkou %. 48/15/R ze dne 9. 3. 2015 a v souladu s ustanovením § 63 zákona
%. 128/2000Sb., o obcích, (obecní z!ízení), ve zn"ní pozd"j$ích p!edpis& (dále jen „zákon o obcích“), ní(e
uvedeného dne, m"síce a roku, tuto

ve!ejnoprávní smlouvu.
I.
P!edm$t smlouvy
P!edm"tem smlouvy je zabezpe%ení provedení zápis& údaj& do informa%ního systému územní identifikace
adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona %. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn"ní pozd"j$ích
p!edpis& (dále jen „zákon o základních registrech“), orgány m"sta Lomnice nad Popelkou namísto orgán& obce
Veselá.
II.
Smluvní rozsah v%konu p!enesené p#sobnosti
1.

Podle § 63 odst. 1 zákona %. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z!ízení), ve zn"ní pozd"j$ích p!edpis&,
budou orgány m"sta Lomnice nad Popelkou místo orgán& obce Veselá podle zákona o základních
registrech zapisovat do informa%ního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující
údaje:
a) podle § 42 odst. 1 a( 3 zákona o základních registrech, pokud stavební objekt nevy(aduje stavební
povolení ani ohlá$ení stavebnímu ú!adu a obec Veselá je proto editorem t"chto údaj& podle § 42 odst. 4
zákona o základních registrech (identifika%ní údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní
územní prvky a na územn" eviden%ní jednotku %ást obce, údaje o defini%ním bodu stavebního objektu,
údaje o typu stavebního objektu, zp&sobu jeho vyu(ití a jeho technickoekonomick)ch atributech,
technickoekonomick) atribut stavebního objektu, kter)m je m"síc a rok jeho odstran"ní),
b) podle § 43 odst. 4 zákona o základních registrech (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní
prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona o základních registrech (zm"ny údaj& o adresním míst" a zm"ny p!íslu$nosti
stavebních objekt& do %ásti obce).

2.

Orgány obce Veselá budou údaje podle odstavce 1. p!edávat orgánu m"sta Lomnice nad Popelkou
bezodkladn" a orgány m"sta Lomnice nad Popelkou jsou povinny získané údaje zapsat do informa%ního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozd"ji následující pracovní den od jejich
obdr(ení.
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III.
Úhrada náklad#
1.
Za v)kon p!enesené p&sobnosti podle %l. II smlouvy uhradí obec Veselá m"stu Lomnice nad Popelkou
náklady ve v)$i 100,- K" za ka(d) proveden) úkon.
2.
Tyto náklady bude m"sto Lomnice nad Popelkou fakturovat obci Veselá za p!íslu$né pololetí
kalendá!ního roku do konce následujícího m"síce po skon%ení p!íslu$ného pololetí.
IV.
Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu ur%itou ode dne jejího uzav!ení do 31. 12. 2018. Smlouva bude uzav!ena dnem,
kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu s uzav!ením této
smlouvy.
V.
Záv$re"ná ujednání
1.

Smluvní strany se dohodly na mo(nosti zru$ení ve!ejnoprávní smlouvy bez uvedení d&vodu. V)pov"dní
lh&ta %iní 2 m"síce od doru%ení písemného návrhu na její zru$ení a za%íná plynout prvním dnem
následujícího kalendá!ního m"síce po doru%ení.
2. Smluvní strany zve!ejní tuto ve!ejnoprávní smlouvu na ú!edních deskách bezodkladn" poté, co bude
uzav!ena, a to nejmén" na dobu 15 dn&. Sou%asn" se uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva zve!ejní ve
V"stníku právních p!edpis& Libereckého kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyv"sí smluvní strany na ú!edních deskách sv)ch obecních ú!ad&
informaci o uzav!ení této smlouvy a jejím p!edm"tu. Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b)t
ka(dému p!ístupná na obecním ú!adu obce, která je smluvní stranou.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve t!ech stejnopisech, z nich( smluvní strany obdr(í po jednom stejnopisu
a jeden stejnopis obdr(í Krajsk) ú!ad Libereckého kraje.
5. Krajsk) ú!ad Libereckého kraje obdr(í stejnopis této smlouvy spolu s p!ílohami uveden)mi v %l. V
odst. 6 písm. a) a písm. b) a s (ádostí o souhlas s uzav!ením této ve!ejnoprávní smlouvy.
6. P!ílohou a nedílnou sou%ástí této smlouvy jsou:
a) usnesení Zastupitelstva obce Veselá %. ZO 13/2015 ze dne 27. 3. 2015
b) usnesení Rady m"sta Lomnice nad Popelkou %. 48/15/R ze dne 9. 3. 2015
c) pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu k uzav!ení této
ve!ejnoprávní smlouvy.
Ve Veselé dne 7. 4. 2015

V Lomnici nad Popelkou dne 7. 4. 2015

Za obec Veselá

Za m"sto Lomnice nad Popelkou:

Franti$ek Hany$ v. r.
starosta obce

Mgr. Josef 'imek v. r.
starosta m"sta

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú%innosti) dne 01.05.2015, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje %.j.: KULK 30067/2015 SO/288/2015
VPS/ZR/13 o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N$mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk) ú!ad Libereckého kraje

Strana 331

Věstník právních předpisů Libereckého kraje

Částka 4/2015

142/VPS/TP/23/2015 Ve!ejnoprávní smlouva mezi m"stem Semily a obcí B"lá
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o evidenci obyvatel

Ve!ejnoprávní smlouva
o v"konu p!enesené p#sobnosti na úseku
rozhodování o zru$ení údaje o místu trvalého pobytu

uzav!ená mezi obcí B"lá a m"stem Semily
Smluvní strany:
1. Obec B%lá
zastoupená: starostou obce Vladimírem Svobodou
adresa obecního ú!adu: B"lá 142, 514 01 Jilemnice
p!íslu#nost do správního obvodu obce s roz#í!enou p$sobností: Semily
I%: 00275603
a
2. M%sto Semily
zastoupené: starostkou m"sta Ing. arch. V"rou Bla&kovou
adresa m"stského ú!adu: Semily, Husova 82, 513 13 Semily
I%: 00276111
uzavírají na základ" usnesení Zastupitelstva obce B%lá &. 31/14 ze dne 17.12.2014 a
usnesení Rady m%sta Semily &. 150107/RM/9A ze dne 07.01.2015 a v souladu
s ustanovením § 63 a § 66c zákona '. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z!ízení), ve zn"ní
pozd"j#ích p!edpis$ (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 159 a násl.
zákona '. 500/2004 Sb., správní !ád, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis$, ní&e uvedeného dne,
m"síce a roku, tuto
ve!ejnoprávní smlouvu.
I.
P!edm%t smlouvy
1) V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány m"sta Semily pro
orgány obce B"lá vykonávat p!enesenou p$sobnost sv"!enou zvlá#tními právními p!edpisy
orgán$m obce ve správním obvodu obce B"lá v rozsahu vymezeném touto ve!ejnoprávní
smlouvou (dále jen „smlouva“).
2) Na základ" této smlouvy budou orgány m"sta Semily p!i v(konu p!enesené p$sobnosti
v rozsahu vymezeném v 'lánku II. této smlouvy místn" p!íslu#n(mi správními orgány
v !ízeních ve správním obvodu obce B"lá.
II.
Smluvní rozsah v"konu p!enesené p#sobnosti
Orgány m"sta Semily (M"stsk( ú!ad Semily) budou vykonávat ve správním obvodu obce
B"lá jako místn" p!íslu#n( správní orgán p!enesenou p$sobnost sv"!enou orgánu ka&dé obce
(ohla#ovn") ustanovením § 2 písm. d) a § 12 zákona '. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
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a rodn(ch 'íslech a o zm"n" n"kter(ch zákon$, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis$ (dále jen
„zákon o evidenci obyvatel“), tedy rozhodovat o zru$ení údaje o místu trvalého pobytu
ob&an# obce.
III.
Úhrada náklad#
1) Za v(kon p!enesené p$sobnosti podle 'l. II smlouvy uhradí obec B"lá m"stu Semily
náklady ve v(#i 1.600 K& (slovy jedentisíc#estset korun 'esk(ch) za ka&dé rozhodnutí ve
v"ci návrhu na zru#ení údaje o místu trvalého pobytu.
2) Tyto náklady bude m"sto Semily fakturovat obci B"lá za p!íslu#n( kalendá!ní rok v&dy
do 15. února následujícího roku se splatností k 31. b!eznu b"&ného roku.
IV.
Záv%re&ná ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu ur'itou ode dne jejího uzav!ení do 28.02.2019.
Smlouva bude uzav!ena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu
Libereckého kraje o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
2) Smluvní strany zve!ejní tuto ve!ejnoprávní smlouvu na ú!edních deskách bezodkladn"
poté, co bude uzav!ena, a to nejmén" na dobu 15 dn$. Sou'asn" se uzav!ená ve!ejnoprávní
smlouva zve!ejní ve V"stníku právních p!edpis$ Libereckého kraje.
3) Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b(t ka&dému p!ístupná na obecním ú!adu obce,
která je její smluvní stranou.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve t!ech stejnopisech, z nich& smluvní strany obdr&í po
jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdr&í Krajsk( ú!ad Libereckého kraje.
5) Krajsk( ú!ad Libereckého kraje obdr&í stejnopis této smlouvy spolu s p!ílohami
uveden(mi v 'l. IV odst. 6 písm. a) a písm. b) a s &ádostí o souhlas s uzav!ením této
ve!ejnoprávní smlouvy.
6) P!ílohou a nedílnou sou'ástí této smlouvy jsou:
a) usnesení Zastupitelstva obce B"lá '. 31/14 ze dne 17.12.2014
b) usnesení Rady m"sta Semily '. 150107/RM/9A ze dne 07.01.2015
c) pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu
k uzav!ení této ve!ejnoprávní smlouvy.
V B"lé dne 20.02.2015

V Semilech dne 16.01.2015

Za obec B"lá:

Za m"sto Semily:

Vladimír Svoboda v. r.
starosta obce

Ing. arch. V"ra Bla&ková v. r.
starostka m"sta

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú'innosti) dne 10.04.2015, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje '.j.: KULK 24004/2015
SO/251/2015 VPS/TP/23 o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N%mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú!ad Libereckého kraje
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143/VPS/TP/22/2015 Ve!ejnoprávní smlouva mezi m"stem Semily a obcí Bystrá nad Jizerou
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o evidenci obyvatel

Ve!ejnoprávní smlouva
o v"konu p!enesené p#sobnosti na úseku
rozhodování o zru$ení údaje o místu trvalého pobytu

uzav!ená mezi obcí Bystrá nad Jizerou a m"stem Semily
Smluvní strany:
1. Obec Bystrá nad Jizerou
zastoupená: starostou obce Luká#em Nesvadbou
adresa obecního ú!adu: Bystrá nad Jizerou 14, 513 01 Semily
p!íslu#nost do správního obvodu obce s roz#í!enou p$sobností: Semily
I%: 00275654
a
2. M%sto Semily
zastoupené: starostkou m"sta Ing. arch. V"rou Bla&kovou
adresa m"stského ú!adu: Semily, Husova 82, 513 13 Semily
I%: 00276111
uzavírají na základ" usnesení Zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou &. 2015-02-02 ze dne
25.02.2015 a usnesení Rady m%sta Semily &. 150107/RM/9D ze dne 07.01.2015 a v souladu
s ustanovením § 63 a § 66c zákona '. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z!ízení), ve zn"ní pozd"j#ích
p!edpis$ (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona '. 500/2004
Sb., správní !ád, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis$, ní&e uvedeného dne, m"síce a roku, tuto
ve!ejnoprávní smlouvu.
I.
P!edm%t smlouvy
1) V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány m"sta Semily pro orgány
obce Bystrá nad Jizerou vykonávat p!enesenou p$sobnost sv"!enou zvlá#tními právními p!edpisy
orgán$m obce ve správním obvodu obce Bystrá nad Jizerou v rozsahu vymezeném touto
ve!ejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“).
2) Na základ" této smlouvy budou orgány m"sta Semily p!i v(konu p!enesené p$sobnosti
v rozsahu vymezeném v 'lánku II. této smlouvy místn" p!íslu#n(mi správními orgány v !ízeních
ve správním obvodu obce Bystrá nad Jizerou.
II.
Smluvní rozsah v"konu p!enesené p#sobnosti
Orgány m"sta Semily (M"stsk( ú!ad Semily) budou vykonávat ve správním obvodu obce Bystrá
nad Jizerou jako místn" p!íslu#n( správní orgán p!enesenou p$sobnost sv"!enou orgánu ka&dé
obce (ohla#ovn") ustanovením § 2 písm. d) a § 12 zákona '. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodn(ch 'íslech a o zm"n" n"kter(ch zákon$, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis$ (dále jen „zákon
o evidenci obyvatel“), tedy rozhodovat o zru$ení údaje o místu trvalého pobytu ob&an# obce.
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III.
Úhrada náklad#
Za v(kon p!enesené p$sobnosti podle 'l. II smlouvy uhradí obec Bystrá nad Jizerou m"stu Semily
náklady ve v(#i 1.600 K& (slovy jedentisíc#estset korun 'esk(ch) za ka&dé rozhodnutí ve v"ci
návrhu na zru#ení údaje o místu trvalého pobytu.
Tyto náklady bude m"sto Semily fakturovat obci Bystrá nad Jizerou za p!íslu#n( kalendá!ní rok
v&dy do 15. února následujícího roku se splatností k 31. b!eznu b"&ného roku.
IV.
Záv%re&ná ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu ur'itou ode dne jejího uzav!ení do 28.02.2019. Smlouva
bude uzav!ena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje
o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
2) Smluvní strany zve!ejní tuto ve!ejnoprávní smlouvu na ú!edních deskách bezodkladn" poté, co
bude uzav!ena, a to nejmén" na dobu 15 dn$. Sou'asn" se uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva
zve!ejní ve V"stníku právních p!edpis$ Libereckého kraje.
3) Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b(t ka&dému p!ístupná na obecním ú!adu obce, která je
její smluvní stranou.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve t!ech stejnopisech, z nich& smluvní strany obdr&í po jednom
stejnopisu a jeden stejnopis obdr&í Krajsk( ú!ad Libereckého kraje.
5) Krajsk( ú!ad Libereckého kraje obdr&í stejnopis této smlouvy spolu s p!ílohami uveden(mi
v 'l. IV odst. 6 písm. a) a písm. b) a s &ádostí o souhlas s uzav!ením této ve!ejnoprávní smlouvy.
6) P!ílohou a nedílnou sou'ástí této smlouvy jsou:
a) usnesení Zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou '. 2015-02-02 ze dne 25.02.2015
b) usnesení Rady m"sta Semily '. 150107/RM/9D ze dne 07.01.2015
c) pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu k uzav!ení
této ve!ejnoprávní smlouvy.
V Bystré nad Jizerou dne 18.03.2015

V Semilech dne 17.03.2015

Za obec Bystrá nad Jizerou:

Za m"sto Semily:

Luká# Nesvadba v. r.
starosta obce

Ing. arch V"ra Bla&ková v. r.
starostka m"sta Semily

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú'innosti) dne 08.04.2015, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje '.j.: KULK 23991/2015 SO/250/2015
VPS/TP/22 o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N%mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú!ad Libereckého kraje
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144/VPS/82/2015 Ve!ejnoprávní smlouva mezi m"stem Semily a obcí Bystrá nad Jizerou
– zaji#$ování v%konu &innosti podle zákona o p!estupcích

Ve!ejnoprávní smlouva
o v"konu p!enesené p#sobnosti na úseku agendy p!estupk#

uzav!ená mezi obcí Bystrá nad Jizerou a m"stem Semily
Smluvní strany:
1. Obec Bystrá nad Jizerou
zastoupená: starostou obce Luká#em Nesvadbou
adresa obecního ú!adu: Bystrá nad Jizerou 14, 513 01 Semily
p!íslu#nost do správního obvodu obce s roz#í!enou p$sobností: Semily
I%: 00275654
a
2. M$sto Semily
zastoupené: starostkou m"sta Ing. arch. V"rou Bla&kovou
adresa m"stského ú!adu: Semily, Husova 82, 513 13 Semily
I%: 00276111
uzavírají na základ" usnesení Zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou %. 2015-02-02 ze dne
25.02.2015 a usnesení Rady m$sta Semily %. 141210/RM/68C ze dne 10.12.2014 a v souladu
s ustanovením § 63 a § 66c zákona '. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z!ízení), ve zn"ní pozd"j#ích
p!edpis$ (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona '. 500/2004
Sb., správní !ád, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis$, ní&e uvedeného dne, m"síce a roku, tuto
ve!ejnoprávní smlouvu.
I.
P!edm$t smlouvy
1) V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány m"sta Semily pro orgány
obce Bystrá nad Jizerou vykonávat p!enesenou p$sobnost sv"!enou zvlá#tními právními p!edpisy
orgán$m obce ve správním obvodu obce Bystrá nad Jizerou v rozsahu vymezeném touto
ve!ejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“).
2) Na základ" této smlouvy budou orgány m"sta Semily p!i v(konu p!enesené p$sobnosti
v rozsahu vymezeném v 'lánku II. této smlouvy místn" p!íslu#n(mi správními orgány v !ízeních
ve správním obvodu obce Bystrá nad Jizerou.
II.
Smluvní rozsah v"konu p!enesené p#sobnosti
1) Orgány m"sta Semily (M"stsk( ú!ad Semily) budou vykonávat ve správním obvodu obce
Bystrá nad Jizerou jako místn" p!íslu#n( správní orgán p!enesenou p$sobnost na úseku agendy
p!estupk$ (projednávání p!estupk$) v tomto rozsahu:
a) p!estupky dle zákona '. 200/1990 Sb., o p!estupcích, ve zn"ní pozd"j#ích p!edpis$,
b) p!estupky dle zvlá#tních právních p!edpis$.
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2) V(nos z pokut a náhrady náklad$ !ízení ulo&en(ch orgány m"sta Semily p!i v(konu p!enesené
p$sobnosti dle této smlouvy, jsou p!íjmem hlavní 'innosti m"sta Semily.
III.
Úhrada náklad#
1) Za v(kon p!enesené p$sobnosti podle 'l. II smlouvy uhradí obec Bystrá nad Jizerou m"stu
Semily náklady ve v(#i 1.300 K% (slovy jedentisíct!ista korun 'esk(ch) za ka&d( oznámen(
p!estupek nebo p!estupek projednan( z ú!ední povinnosti.
2) Tyto náklady bude m"sto Semily fakturovat obci Bystrá nad Jizerou za p!íslu#n( kalendá!ní rok
v&dy do 15. února následujícího roku se splatností k 31. b!eznu b"&ného roku.
IV.
Záv$re%ná ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu ur'itou ode dne jejího uzav!ení do 28.02.2019. Smlouva
bude uzav!ena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje
o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
2) Smluvní strany zve!ejní tuto ve!ejnoprávní smlouvu na ú!edních deskách bezodkladn" poté, co
bude uzav!ena, a to nejmén" na dobu 15 dn$. Sou'asn" se uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva
zve!ejní ve V"stníku právních p!edpis$ Libereckého kraje.
3) Uzav!ená ve!ejnoprávní smlouva musí b(t ka&dému p!ístupná na obecním ú!adu obce, která je
její smluvní stranou.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve t!ech stejnopisech, z nich& smluvní strany obdr&í po jednom
stejnopisu a jeden stejnopis obdr&í Krajsk( ú!ad Libereckého kraje.
5) Krajsk( ú!ad Libereckého kraje obdr&í stejnopis této smlouvy spolu s p!ílohami uveden(mi
v 'l. IV odst. 6 písm. a) a písm. b) a s &ádostí o souhlas s uzav!ením této ve!ejnoprávní smlouvy.
6) P!ílohou a nedílnou sou'ástí této smlouvy jsou:
a) usnesení Zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou '. 2015-02-02 ze dne 25.02.2015
b) usnesení Rady m"sta Semily '. 141210/RM/68C ze dne 10.12.2014
c) pravomocné rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje o ud"lení souhlasu k uzav!ení
této ve!ejnoprávní smlouvy.
V Bystré nad Jizerou dne 18.03.2015

V Semilech dne 17.03.2015

Za obec Bystrá nad Jizerou:

Za m"sto Semily:

Luká# Nesvadba v. r.
starosta obce

Ing. arch. V"ra Bla&ková v. r.
starostka m"sta Semily

Tato ve!ejnoprávní smlouva byla uzav!ena (resp. nabyla ú'innosti) dne 08.04.2015, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú!adu Libereckého kraje '.j.: KULK 23981/2015
SO/249/2015 VPS/82 o ud"lení souhlasu s uzav!ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N$mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú!ad Libereckého kraje
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145/VPS/OP/7/2015 Ve!ejnoprávní smlouva mezi m"stem Strá# pod Ralskem a obcí Hamr na Jeze!e
– zaji$%ování v&konu 'innosti podle zákona o obecní policii

Ve!ejnoprávní smlouva
O v"konu p!enesené p#sobnosti, a to ve smyslu ustanovení § 3a zákona $. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve zn%ní pozd%j&ích p!edpis# a podle § 63 zákona $. 128/2000 Sb.,
o obcích ve zn%ní pozd%j&ích p!edpis#
Na základ! usnesení Rady m!sta Strá" pod Ralskem ze dne 15.04.2015 #. usn.114/2015 a na
základ! usnesení Zastupitelstva obce Hamr na Jeze$e ze dne 23. 4. 2015 #. usn. 13/2015
uzavírají ní"e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní smlouvu
%l. I.
Smluvní strany
1. M%sto Strá' pod Ralskem zastoupené p. Mgr. Zde&kem Hlin#íkem, starostou m!sta
se sídlem: M!stsk' ú$ad, Revolu#ní #.p. 164, 471 27 Strá" pod Ralskem
okres %eská Lípa
P$íslu(nost do správního obvodu obce s roz(í$enou p)sobností – m!sto %eská Lípa
a
2. Obec Hamr na Jeze!e zastoupená Milanem Dvo$ákem, starostou obce
se sídlem: Obecní ú$ad, D!vínská #.p. 1, Hamr na Jeze$e
okres %eská Lípa
P$íslu(nost do správního obvodu obce s roz(í$enou p)sobností – m!sto %eská Lípa
%l. II.
P!edm%t smlouvy
1.

P$edm!tem této ve$ejnoprávní smlouvy (dále jen smlouva) je v'kon pravomocí
strá"ník) M!stské policie ve Strá"i pod Ralskem (dále jen MP), vypl'vajících ze
zákona #. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn!ní pozd!j(ích p$edpis) a to na území
obce Hamr na Jeze!e.
2. Rozsah pln!ní úkol) strá"ník) MP je touto smlouvou stanoven takto:
MP bude v obci Hamr na Jeze$e plnit úkoly v plném rozsahu stanoveném zákonem o
obecní policii a $e(it p$estupky upravené v zákon! o p$estupcích (zákon #. 200/1990
Sb.) a to konkrétn!:
• p$estupky proti bezpe#nosti a plynulosti silni#ního provozu,
• p$estupky proti ve$ejnému po$ádku,
• p$estupky proti ob#anskému sou"ití,
• p$estupky proti majetku.
3. M!stská policie Strá" pod Ralskem bude svoji #innost vykonávat ve správním území
obce Hamr na Jeze$e v m!sících kv%ten a' zá!í. V'(e uvedené úkoly budou pln!ny
dle telefonick'ch nebo ústních po"adavk) ob#an) a starosty obce Hamr na Jeze$e.
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4. V'nos pokut z p$estupk) ulo"en'ch M!stskou policií Strá" pod Ralskem je p$íjmem
z$izovatele.
5. M!stská policie Strá" pod Ralskem p$edá 1x za m!síc starostovi obce Hamr na Jeze$e
písemnou zprávu o své #innosti podle #l. 2 odst. 2 této smlouvy. Sou#ástí písemné
zprávy bude po#et hodin, ve kter'ch m!stská policie vykonávala svojí #innost ve
správním území obce Hamr na Jeze$e.
%l. III.
Úhrada náklad#
1. Obec Hamr na Jeze$e se touto smlouvou zavazuje, "e uhradí náklady spojené s úkoly
strá"ník) MP uskute#n!n'ch na území obce Hamr na Jeze$e, a to na podklad! faktury
vystavené m!stem Strá" pod Ralskem. Úhrada ze strany obce Hamr na Jeze$e se
uskute#ní nejpozd!ji ve lh)t! do 15. kalendá$ního dne ode dne obdr"ení faktury, a to
platbou na bankovní ú#et m!sta Strá" pod Ralskem. Náklady za pln!ní úkol) MP byly
stanoveny na #ástku 25 000,- K$/5 m%síc# v roce (kv%ten a' zá!í).
%l. IV.
Dal&í povinnosti obce Hamr na Jeze!e a m%sta Strá' pod Ralskem
1. Obec Hamr na Jeze$e vydá strá"ník)m m!stské policie písemné zmocn!ní, kter'm
proká"í oprávn!nost v'konu pravomoci ve správním území obce Hamr na Jeze$e.
Takové písemné zmocn!ní vydá pro ka"dého strá"níka m!stské policie zvlá(* s tím, "e
jeden stejnopis je ur#en pro obec Hamr na Jeze$e, jeden stejnopis je ur#en pro
p$íslu(ného strá"níka m!stské policie a jeden stejnopis bude ulo"en u m!stské policie
Strá" pod Ralskem.
2. M!sto Strá" pod Ralskem je povinno bez prodlení informovat obec Hamr na Jeze$e o
tom, zda strá"ník, jemu" bylo vydáno písemné zmocn!ní v souladu s ustanovením #l.
IV. odst. 1 této smlouvy, ji" není strá"níkem m!stské policie anebo "e ji" nebude
vykonávat slu"bu strá"níka m!stské policie ve správním území obce Hamr na Jeze$e.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

%l. V.
Spole$ná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou od jejího uzav$ení do 31.12.2018.
Smluvní strany zve$ejní tuto ve$ejnoprávní smlouvu na ú$edních deskách sv'ch
obecních ú$ad) a to nejmén! po dobu 15 dn) a za(lou ji Krajskému ú$adu Libereckého
kraje ke zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis) kraje.
Tato smlouva je uzav$ena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o
ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy nabude právní moci.
Smlouvu lze vypov!d!t jen písemnou formou.
Smlouvu lze m!nit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzav$ení takové dohody
je t$eba souhlasu Krajského ú$adu Libereckého kraje.
Tato smlouva je vyhotovena ve t$ech stejnopisech, z nich" jeden stejnopis obdr"í
m!sto Strá" pod Ralskem, druh' stejnopis obdr"í obec Hamr na Jeze$e a t$etí stejnopis
obdr"í Krajsk' ú$ad Libereckého kraje spolu se "ádostí o souhlas s uzav$ením
smlouvy.
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7. P$ílohy k této smlouv! tvo$í usnesení Rady m!sta Strá" pod Ralskem, usnesení
Zastupitelstva obce Hamr na Jeze$e a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu
Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení této smlouvy.

V Hamru na Jeze$e dne 24.04.2015

Milan Dvo!ák v. r.
starosta obce

Ve Strá"i pod Ralskem dne 24.04.2015

Mgr. Zden%k Hlin$ík v. r.
starosta m!sta

Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 29.05.2015, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 35852/2015
SO/324/2015 VPS/OP/7 o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N%mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk' ú$ad Libereckého kraje
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146/VPS/83/2015
146
6/V
/V
VPS/83/2015 Ve!ejnoprávní
Ve!!eejnoprávní smlouva
smlouva mezi
mezi m"stem
m"stem #elezn$
#elezn$ Brod
Brod a oobcí
bcí Koberovy
Koberovy
zákona o p!estupcích
– zaji%&ování
zaaji%&&ování v$konu
v$konu 'innosti
'innosti podle
podlle zákona
p!estupcích

Ve!ejnoprávní smlouva
o v!konu p"enesené p#sobnosti na úseku
!ízení o p!estupcích
usnesení Z
astupitelstva obce
24.2.2015 a usnesení
základ$ usnesení
obce Ko
berov
vyy %. 3 ze dne 24.2.2015
Na základ$
Zastupitelstva
Koberovy
Brod %%.. 178/1
ní'e uvedené smluvní
smluvní
Rady m$sta
m$sta &elezn!
&elezn! Brod
/15rm ze
ze dne
dne 9.3.2015
9.3.2015 uzavírají
uzavírají ní'e
Rady
178/15rm
strany ttuto
uto ve"ejnoprávní
ve"ejnoprávní smlouvu:
smlouvu:
strany
I.
Sm
luvní strany
strany
Smluvní
1. Obec
Obec Ko
berovy
Koberovy
zast
oupená starostou
Jind"ichem Kvapilem
Kvapilem
starostou obce panem
panem Jind"ichem
zastoupená
102
adresa obecního
Koberovvyy 102
obecního ú"adu:
ú"adu: Koberovy
kr
aj Libereck!
Libereckk!
kraj
z(í"enou pp#sobností
#sobností &
elezn! B
rod
pp"íslu(nost
"íslu(nost do správního
správního obvodu obce s ro
roz(í"enou
&elezn!
Brod
II)O:
)O: 000262404
0262404
a
2. M"sto
M"sto #
rod
elezn$ B
#elezn$
Brod
Mgr. Franti(kem
Franti(kem Lufinkou
Lufinkou
zast
oupené starostou
starostou m$sta
m$sta panem Mgr.
zastoupené
kv$tna 1, 468 22 &
elezn!
od
adresa m
$stského ú"adu:
ú"adu: nám$stí
nám$stí 3. kv$tna
! Br
m$stského
&elezn!
Brod
kr
aj Libereck!
Libereckk!
kraj
obec s roz(í"enou
roz(í"enou pp#sobností
#sobností
II)O:
)O: 000262633
0262633

II.
P!edm"t
P
!edm"t smlouvy
smlouvy
souladu s ustanovením
ustanovením § 63 odst.
odst. 1 zákona %%.. 128/
V souladu
128/2000
2000 Sb.,
Sb., o obcích,
obcích, ve zn$ní
zn$ní
p"edpis#, budou orgány
orgány M$sta
pozd$j(ích
Brod pro
pozd$j(ích p"edpis#,
M$sta &elezn!
&eleznn! Brod
vyy
pro orgány
orgány Obce
Obce Koberovy
Koberov
onávat p"enesenou
p"enesenou p#sobnost
p#sobnost sv$"enou
vykonávat
sv$"enou zvlá(tními
zvlá(tními zákony orgán#m
orgán#m obce a ve
Obce Koberovy,
Koberovvyy, a to v rozsahu
správním
správním obvodu Obce
rozsahu vymezeném
vyymezeném touto
v
Na
touto smlouvou.
smlouvou. Na
smlouvy budou orgány M$sta
základ$
! Brod
p"i v!konu
!konu p"enesené
p"enesené
zákl
ad$ této
této smlouvy
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&elezn!
Brod p"i
v!
v
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p#sobnosti v rozsahu vymezeném v %lánku III. této smlouvy místn$ p"íslu(n!mi
správními orgány v "ízeních ve správním obvodu Obce Koberovy.
III.
Smluvní rozsah v$konu p!enesené p%sobnosti
1. Orgány M$sta &elezn! Brod, tj. odbor vnit"ních v$cí úsek p"estupk# a voleb
M$sta &elezn! Brod, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Koberovy
jako místn$ p"íslu(n! správní orgán p"enesenou p#sobnost stanovenou
orgán#m ka'dé obce:
a) zákonem %. 200/1990 Sb., o p"estupcích v platném zn$ní a
b) zvlá(tními zákony, které upravují "ízení o dal(ích p"estupcích neupraven!ch
v zákon$ %. 200/1990 Sb.
2. Smluvní strany sjednaly, 'e správní poplatky a náklady "ízení vybrané
M$stsk!m ú"adem v &elezném Brod$ p"i v!konu p"enesené p#sobnosti
ve správním obvodu Obce Koberovy podle obsahu této smlouvy jsou p"íjmem
rozpo%tu M$sta &elezn! Brod.
3. V!nos pokut, ulo'en!ch M$stsk!m ú"adem v &elezném Brod$ p"i v!konu
p"enesené p#sobnosti ve správním obvodu Obce Koberovy podle obsahu
této smlouvy, je p"íjmem rozpo%tu M$sta &elezn! Brod.
IV.
Úhrada náklad%
Za v!kon p"edm$tu smlouvy v ur%eném rozsahu, uhradí Obec Koberovy M$stu
&elezn! Brod náklady spojené s jedním "ízením proveden!m podle zákona o
p"estupcích a to ve v!(i 1.000,- K% (slovy: jeden tisíc korun) za ka'dé do(lé oznámení
o p"estupku. Tyto náklady bude M$sto &elezn! Brod fakturovat Obci Koberovy, a to
v'dy za ka'dé pololetí v p"íslu(ném roce.
V.
Záv"re&ná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur%itou, a to po%ínaje dnem nabytí právní
moci rozhodnutí Krajského ú"adu Libereckého kraje, kter! s touto smlouvou
vysloví souhlas, do 31.12.2018.
2. Smluvní strany zve"ejní tuto ve"ejnoprávní smlouvu bezodkladn$ po jejím
uzav"ení na ú"edních deskách Obecního ú"adu v Koberovech a M$stského
ú"adu v &elezném Brod$ nejmén$ po dobu 15 dn# a za(lou ji Krajskému ú"adu
Libereckého kraje ke zve"ejn$ní ve V$stníku právních p"edpis# kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyv$sí smluvní strany na ú"edních deskách
sv!ch obecních ú"ad# informaci o uzav"ení této smlouvy a jejím p"edm$tu.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve t"ech stejnopisech, z nich' ka'dá smluvní strana
obdr'í jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se v(emi p"ílohami obdr'í
Krajsk! ú"ad Libereckého kraje spolu s 'ádostí o souhlas s uzav"ením této
ve"ejnoprávní smlouvy.
5. P"ílohu k této smlouv$ tvo"í usnesení zastupitelstva Obce Koberovy a usnesení
rady M$sta &elezn! Brod o souhlasu s uzav"ením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí p"íslu(ného krajského ú"adu o ud$lení souhlasu k uzav"ení smlouvy.

V Koberovech dne 17.3.2015
Jind!ich Kvapil v. r.
starosta Obce Koberovy

V &elezném Brod$ dne 13.3.2015
Mgr. Franti'ek Lufinka v. r.
starosta M$sta &elezn! Brod

Tato ve"ejnoprávní smlouva byla uzav"ena (resp. nabyla ú%innosti) dne 10.04.2015, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú"adu Libereckého kraje %.j.: KULK 25019/2015
SO/257/2015 VPS/83 o ud$lení souhlasu s uzav"ením této smlouvy.
JUDr. Ji!í N"mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk! ú"ad Libereckého kraje
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147/VPS/85/2015_zru!. Dohoda o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy mezi m#stem Ose$ná a obcí Cetenov
– zaji!%ování v&konu $innosti podle zákona o p"estupcích

DOHODA
o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy na zaji!t#ní v$konu p"enesené p%sobnosti
na úseku agendy p"estupk%
Na základ! Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015 a Rozhodnutí starosty Obce
Cetenov ze dne 30.1.2015 uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto dohodu:
Smluvní strany
1. M!sto Ose"ná
zastoupené starostou Ji$ím Hauzerem
se sídlem Ose"ná, Svatovítské nám!stí 105
I%: 00263061
za$azené do správního obvodu obce s roz&í$enou p'sobností Liberec
2. Obec Cetenov
zastoupená starostkou Helenou Kova"ovou
se sídlem Hrub( Lesnov 44, 463 48
I%: 00672114
za$azené do správního obvodu obce s roz&í$enou p'sobností Liberec
&lánek I.
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j&ích
právních p$edpis', orgány m!sta Ose"ná pro orgány obce Cetenov vykonávají
p$enesenou p'sobnost sv!$enou zvlá&tními právními p$edpisy orgán'm obce Cetenov
v rozsahu vymezeném ve$ejnoprávní smlouvou ze dne 2.9.2009.
&lánek II.
1. V souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona ". 500/2004 Sb., správní $ád, ve zn!ní
pozd!j&ích právních p$edpis', se obec Ose"ná a obec Cetenov dohodly
na zru&ení ve$ejnoprávní smlouvy na úseku agendy p$estupk' ze dne 2.9.2009 k datu
31.1.2015.
&lánek III.
1. Smluvní strany zve$ejní dohodu o zru&ení ve$ejnoprávní smlouvy bezodkladn! po
jejím nabytí ú"innosti na ú$edních deskách sv(ch ú$ad' nejmén! po dobu 15 dn'.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, z nich# ka#dá smluvní strana obdr#í
jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se v&emi p$ílohami obdr#í Krajsk( ú$ad
Libereckého kraje spolu se #ádostí o ud!lení souhlasu s uzav$ením této dohody.
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3. P$ílohou této dohody jsou Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015,
Rozhodnutí starosty Obce Cetenov ze dne 30.1.2015 a pravomocné rozhodnutí
Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením dohody.

V Ose"né dne 30.1.2015

V Cetenov! dne 30.1.2015

za obec Ose"ná

za obec Cetenov

Ji$í Hauzer v. r.
starosta

Helena Kova"ová v. r.
starostka

Tato ve$ejnoprávní smlouva – dohoda o ukon"ení byla uzav$ena (resp. nabyla ú"innosti) dne
23.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje
".j.: KULK 27705/2015 SO/259/2015 VPS/85_zru& o ud!lení souhlasu s uzav$ením resp.
zru&ením této smlouvy ze dne 02.09.2009.
JUDr. Ji"í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú$ad Libereckého kraje
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148/VPS/86/2015_zru!. Dohoda o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy mezi m#stem Ose$ná a obcí K"i%any
– zaji!&ování v'konu $innosti podle zákona o p"estupcích

DOHODA
o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy na zaji!t#ní v$konu p"enesené p%sobnosti
na úseku agendy p"estupk%
Na základ! Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015 a Rozhodnutí starosty Obce
K#i$any ze dne 30.1.2015 uzavírají ní$e uvedené smluvní strany tuto dohodu:
Smluvní strany
1. M!sto Ose"ná
zastoupené starostou Ji#ím Hauzerem
se sídlem Ose"ná, Svatovítské nám!stí 105
I%: 00263061
za#azené do správního obvodu obce s roz&í#enou p'sobností Liberec
2. Obec K#i$any
zastoupená starostou Bc. Václav Honzejk
se sídlem K#i$any, 463 53
I%: 00262943
za#azené do správního obvodu obce s roz&í#enou p'sobností Liberec
&lánek I.
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j&ích
právních p#edpis', orgány m!sta Ose"ná pro orgány obce K#i$any vykonávají
p#enesenou p'sobnost sv!#enou zvlá&tními právními p#edpisy orgán'm obce K#i$any
v rozsahu vymezeném ve#ejnoprávní smlouvou ze dne 19.2.2004.
&lánek II.
1. V souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona ". 500/2004 Sb., správní #ád, ve zn!ní
pozd!j&ích právních p#edpis', se obec Ose"ná a obec K#i$any dohodly
na zru&ení ve#ejnoprávní smlouvy na úseku agendy p#estupk' ze dne 19.2.2004 k datu
31.1.2015.
&lánek III.
1. Smluvní strany zve#ejní dohodu o zru&ení ve#ejnoprávní smlouvy bezodkladn! po
jejím nabytí ú"innosti na ú#edních deskách sv(ch ú#ad' nejmén! po dobu 15 dn'.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve t#ech stejnopisech, z nich$ ka$dá smluvní strana obdr$í
jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se v&emi p#ílohami obdr$í Krajsk( ú#ad
Libereckého kraje spolu se $ádostí o ud!lení souhlasu s uzav#ením této dohody.
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3. P#ílohou této dohody jsou Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015,
Rozhodnutí starosty Obce K#i$any ze dne 30.1.2015 a pravomocné rozhodnutí
Krajského ú#adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav#ením dohody.

V Ose"né dne 30.1.2015

V K#i$anech dne 30.1.2015

za obec Ose"ná

za obec K#i$any

Ji#í Hauzer v. r.
starosta

Bc. Václav Honzejk v. r.
starosta

Tato ve#ejnoprávní smlouva – dohoda o ukon"ení byla uzav#ena (resp. nabyla ú"innosti) dne
21.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú#adu Libereckého kraje
".j.: KULK 27244/2015 SO/260/2015 VPS/86_zru& o ud!lení souhlasu s uzav#ením resp.
zru&ením této smlouvy ze dne 19.02.2004.
JUDr. Ji"í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú#ad Libereckého kraje
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Částka 4/2015

149/VPS/84/2015_zru!. Dohoda o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy mezi m#stem Ose$ná a obcí Sv#tlá pod Je!t#dem
– zaji!%ování v&konu $innosti podle zákona o p"estupcích

DOHODA
o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy na zaji!t#ní v$konu p"enesené p%sobnosti
na úseku agendy p"estupk%
Na základ! Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015 a usnesení Zastupitelstva
obce Sv!tlá pod Je#t!dem ". 6/4/15 ze dne 16.3.2015 uzavírají ní$e uvedené smluvní strany
tuto dohodu:
Smluvní strany
1. M!sto Ose"ná
zastoupené starostou Ji%ím Hauzerem
se sídlem Ose"ná, Svatovítské nám!stí 105
I&: 00263061
za%azené do správního obvodu obce s roz#í%enou p'sobností Liberec
2. Obec Sv!tlá pod Je#t!dem
zastoupená starostou Ing. Tomá#em Slukou
se sídlem Sv!tlá pod Je#t!dem, Hodky 48
I&: 00263192
za%azené do správního obvodu obce s roz#í%enou p'sobností Liberec
&lánek I.
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j#ích
právních p%edpis', orgány m!sta Ose"ná pro orgány obce Sv!tlá pod Je#t!dem
vykonávají p%enesenou p'sobnost sv!%enou zvlá#tními právními p%edpisy orgán'm
obce Sv!tlá pod Je#t!dem v rozsahu vymezeném ve%ejnoprávní smlouvou ze dne
19.2.2004, nabytí PM dne 16.4.2014.
&lánek II.
1. V souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona ". 500/2004 Sb., správní %ád, ve zn!ní
pozd!j#ích právních p%edpis', se obec Ose"ná a obec Sv!tlá pod Je#t!dem dohodly
na zru#ení ve%ejnoprávní smlouvy na úseku agendy p%estupk' ze dne 19.2.2004 k datu
31.3.2015.
&lánek III.
1. Smluvní strany zve%ejní dohodu o zru#ení ve%ejnoprávní smlouvy bezodkladn! po
jejím nabytí ú"innosti na ú%edních deskách sv(ch ú%ad' nejmén! po dobu 15 dn'.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve t%ech stejnopisech, z nich$ ka$dá smluvní strana obdr$í
jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se v#emi p%ílohami obdr$í Krajsk( ú%ad
Libereckého kraje spolu se $ádostí o ud!lení souhlasu s uzav%ením této dohody.
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3. P%ílohou této dohody jsou Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015,
usnesení Zastupitelstva Obce Sv!tlá pod Je#t!dem ". 6/4/15 ze dne 16.3.2015 a
pravomocné rozhodnutí Krajského ú%adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu
s uzav%ením dohody.

V Ose"né dne 17.3.2015

Ve Sv!tlé pod Je#t!dem dne 17.3.2015

za obec Ose"ná

za obec Sv!tlá pod Je#t!dem

Ji%í Hauzer v. r.
starosta

Ing. Tomá# Sluka v. r.
starosta

Tato ve%ejnoprávní smlouva – dohoda o ukon"ení byla uzav%ena (resp. nabyla ú"innosti) dne
09.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú%adu Libereckého kraje ".j.:
KULK 27679/2015 SO/258/2015 VPS/84_zru# o ud!lení souhlasu s uzav%ením resp.
zru#ením této smlouvy ze dne 19.02.2004.
JUDr. Ji"í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk( ú%ad Libereckého kraje
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Částka 4/2015

150/VPS/87/2015_zru!. Dohoda o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy mezi m#stem Ose$ná a obcí Zdislava
– zaji!%ování v&konu $innosti podle zákona o p"estupcích

DOHODA
o zru!ení ve"ejnoprávní smlouvy na zaji!t#ní v$konu p"enesené p%sobnosti
na úseku agendy p"estupk%
Na základ! Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015 a Rozhodnutí starosty Obce
Zdislava ze dne 30.1.2015 uzavírají ní#e uvedené smluvní strany tuto dohodu:
Smluvní strany
1. M!sto Ose"ná
zastoupené starostou Ji$ím Hauzerem
se sídlem Ose"ná, Svatovítské nám!stí 105
I%: 00263061
za$azené do správního obvodu obce s roz&í$enou p'sobností Liberec
2. Obec Zdislava
zastoupená starostou Zby(kem Fetrem
se sídlem Zdislava, K$i#any
I%: 00481491
za$azené do správního obvodu obce s roz&í$enou p'sobností Liberec
&lánek I.
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j&ích
právních p$edpis', orgány m!sta Ose"ná pro orgány obce Zdislava vykonávají
p$enesenou p'sobnost sv!$enou zvlá&tními právními p$edpisy orgán'm obce Zdislava
v rozsahu vymezeném ve$ejnoprávní smlouvou ze dne 19.2.2004, nabytí PM dne
16.4.2004.
&lánek II.
1. V souladu s § 167 odst. 1 písm. b) zákona ". 500/2004 Sb., správní $ád, ve zn!ní
pozd!j&ích právních p$edpis', se obec Ose"ná a obec Zdislava dohodly
na zru&ení ve$ejnoprávní smlouvy na úseku agendy p$estupk' ze dne 19.2.2004 k datu
31.1.2015.
&lánek III.
1. Smluvní strany zve$ejní dohodu o zru&ení ve$ejnoprávní smlouvy bezodkladn! po
jejím nabytí ú"innosti na ú$edních deskách sv)ch ú$ad' nejmén! po dobu 15 dn'.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, z nich# ka#dá smluvní strana obdr#í
jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se v&emi p$ílohami obdr#í Krajsk) ú$ad
Libereckého kraje spolu se #ádostí o ud!lení souhlasu s uzav$ením této dohody.
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3. P$ílohou této dohody jsou Rozhodnutí starosty M!sta Ose"ná ze dne 30.1.2015,
Rozhodnutí starosty Obce Zdislava ze dne 30.1.2015 a pravomocné rozhodnutí
Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením dohody.

V Ose"né dne 30.1.2015

Ve Zdislav! dne 30.1.2015

za obec Ose"ná

za obec Zdislava

Ji$í Hauzer v. r.
starosta

Zbyn!k Fetr v. r.
starosta

Tato ve$ejnoprávní smlouva – dohoda o ukon"ení byla uzav$ena (resp. nabyla ú"innosti) dne
23.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje ".j.:
KULK 27722/2015 SO/261/2015 VPS/87_zru& o ud!lení souhlasu s uzav$ením resp.
zru&ením této smlouvy ze dne 19.02.2004.
JUDr. Ji"í N#mec v. r.
vedoucí správního odboru
Krajsk) ú$ad Libereckého kraje
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