
Ročník 2015

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  L i b e r e c k é h o  k r a j e

Částka 7 Rozesláno dne 24. září 2015

O B S A H

151/VPS/ZR/15/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Doksy a obcí Ždírec
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech

152/VPS/89/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant a obcí Dětřichov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

153/VPS/95/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Benecko
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

154/VPS/99/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Bukovina u Čisté
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

155/VPS/91/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Horka u Staré Paky
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

156/VPS/93/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a městem Jablonec nad Jizerou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

157/VPS/97/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Levínská Olešnice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

158/VPS/98/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Mříčná
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

159/VPS/100/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Peřimov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

160/VPS/96/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Roztoky u Jilemnice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

161/VPS/94/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a obcí Křižany
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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162/VPS/92/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a městem Osečná
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

163/VPS/90/2015 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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Na základ! usnesení zastupitelstva obce "dírec, ze dne 15. 5. 2015 #. 3/9/2015 
a usnesení rady M!sta Doksy, ze dne 25. 5. 2015 #. R 347/15 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 %dírec 
zastoupená starostkou obce Hanou Jelínkovou 
"dírec 7 
472 01 Doksy 
kraj Libereck&  
p$íslu'ná do správního obvodu obce s roz'í$enou  
p(sobností m!sto )eská Lípa 
I)O: 673463 
(dále jen „obec "dírec“) 

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 "dírec. 

 
$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 "dírec 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 "dírec 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.  

 

151/VPS/ZR/15/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Doksy a obcí Ždírec
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
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$l. IV 
Úhrada náklad#  

Obec "dírec 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$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec "dírec, 
jeden stejnopis obdr%í m!sto Doksy a jeden stejnopis ve$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 "dírec 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!.  
 
 
"dírec dne 25. 5. 2015 Doksy dne 25. 5. 2015 
 
 
Hana Jelínková v. r. Ing. Eva Bure'ová v. r. 
starostka obce "dírec starostka m!sta Doksy 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 19.06.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 42633/2015 SO/374/2015 VPS/ZR/15 
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 

 
JUDr. Ji!í N&mec v. r. 

vedoucí správního odboru 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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  Ve!          
        

 
VE(EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

 
UZAV(ENÁ MEZI OBCÍ D)T(ICHOV 

A M)STEM FR*DLANT 
 

 
Na základ! usnesení Rady obce D!t$ichov #. 24/2015 ze dne 7. dubna 2015 a usnesení Rady m!sta 
Fr&dlant #. 269/2015 ze dne 27. dubna 2015 uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní 
smlouvu: 
 

$l. 1 
Smluvní strany 

 
 1. Obec D&t!ichov 
  zastoupená starostou p. Danielem Kopeck&m 
  adresa obce: D!t$ichov 2, 464 01  FR+DLANT 
  p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Fr&dlant 
  (dále jen „obec“ nebo „první ú#astník smlouvy“) 
 
 a 
 
 2. M&sto Fr'dlant 
  zastoupené starostou Ing. Danem Ramzerem 
  adresa m!stského ú$adu: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13  FR+DLANT 
  (dále jen obec s roz'í$enou p(sobností nebo „druh& ú#astník smlouvy“) 
 

$l. 2 
P!edm&t smlouvy 

 
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zák. #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, bude orgán 
M!sta Fr&dlant, místo p$estupkového orgánu prvního ú#astníka ve$ejnoprávní smlouvy, vykonávat 
p$enesenou p(sobnost sv!$enou zák. #. 200/1990 Sb., zák. o p$estupcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
orgánu prvního ú#astníka ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na 
základ! této smlouvy bude orgán M!sta Fr&dlant místn! p$íslu'n&m správním orgánem v $ízení ve 
správním obvodu prvního ú#astníka této smlouvy. 
 

$l. 3 
Smluvní obsah v'konu p!enesené p#sobnosti 

 
1.) Orgán M!sta Fr&dlant bude vykonávat ve správním obvodu prvního ú#astníka p$enesenou 

p(sobnost sv!$enou orgánu obce v rozsahu stanoveném v § 52 písm. a) a v § 53 odst. 1. zák. 
#. 200/1990 Sb., zák. o p$estupcích ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 

 
2.) Smluvní strany sjednaly, %e správní poplatky a náklady $ízení vybrané M!stsk&m ú$adem 

Fr&dlant p$i v&konu p$enesené p(sobnosti ve správním obvodu ú#astník( smlouvy podle obsahu 
této smlouvy jsou p$íjmem rozpo#tu M!sta Fr&dlant. 

 
3.) V&nos pokut, ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Fr&dlant p$i v&konu p$enesené p(sobnosti ve 

správním obvodu prvního ú#astníka smlouvy podle obsahu této smlouvy, je p$íjmem rozpo#tu 
M!sta Fr&dlant.   

152/VPS/89/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant a obcí Dětřichov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. 4 
Úhrada náklad# 

 
Za v&kon p$edm!tu smlouvy uhradí první ú#astník smlouvy M!stu Fr&dlant náklady spojené s ka%d&m 
jedním $ízením proveden&m podle zákona o p$estupcích, sjednanou pau'ální úhradu  
 
a to ve v'+i 1.000,- K" (jeden tisíc korun "esk'ch), 
 
za ka%dé oznámení o p$estupku, k jeho% projednání by byl jinak v!cn! a místn! p$íslu'n&m, evidované 
v protokole p$estupk( M!sta Fr&dlantu. Tyto náklady bude M!sto Fr&dlant fakturovat obci, a to v%dy 
za ka%dé #tvrtletí v p$íslu'ném roce.  
 

$l. 5  
Spole"ná ustanovení 

 
1.) Tato smlouva se uzavírá na dobu neur#itou s v&pov!dní t$ím!sí#ní lh(tou, která po#íná b!%et 

prvním dnem m!síce následujícího po dni doru#ení v&pov!di. 
2.) Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 

deskách sv&ch obecních – m!stsk&ch ú$ad( nejmén! po dobu 15-ti dn( a za'lou ji krajskému 
ú$adu ke zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje. 

3.) Po dobu platnosti této smlouvy vyv!sí smluvní strany na ú$edních deskách sv&ch obecních – 
m!stsk&ch ú$ad( informaci o uzav$ení této smlouvy a jejím p$edm!tu. 

4.) Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec, jeden 
stejnopis obdr%í M!sto Fr&dlant a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy s p$ílohou obdr%í 
krajsk& ú$ad spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy. 

5.) P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení rady/zastupitelstva ú#astník( smlouvy, a pravomocné 
rozhodnutí krajského ú$adu o ud!lení souhlasu k uzav$ení smlouvy. 

6.) Zm!nit obsah smlouvy lze pouze formou písemného dodatku. 
7.) Smlouva je uzav$ena a je platnou a ú#innou po nabytí právní moci souhlasu Krajského ú$adu 

Libereckého kraje. 
 
 
D!t$ichov 28. kv!tna 2015 Fr&dlant 28. kv!tna 2015 
 
 
Daniel Kopeck& v. r. Ing. Dan Ramzer v. r.  
starosta starosta 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 23.06.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 41966/2015 SO/371/2015 VPS/89  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 

 
JUDr. Ji!í N&mec v. r. 

vedoucí správního odboru 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! usnesení Rady obce Benecko, ze dne 20. 1. 2015 #. 9 a usnesení Rady m!sta 
Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní 
smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec Benecko 
zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Mejsnarem 
#p. 190, 512 37 Benecko, I)O: 00275581 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány M!sta Jilemnice namísto orgán( Obce Benecko vykonávat p$enesenou p(sobnost 
sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu Obce Benecko v rozsahu vymezeném 
touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány M!sta Jilemnice místn! p$íslu'n&mi 
správními orgány v $ízení ve správním obvodu Obce Benecko. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány M!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Benecko p$enesenou 

p(sobnost na úseku p$estupkové agendy v tomto rozsahu: 
a) p$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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu M!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu M!sta Jilemnice. 
 

 
  

153/VPS/95/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Benecko
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí Obec Benecko M!stu Jilemnice 
náklady ve v&'i 1.500 K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady M!sto Jilemnice 
vyfakturuje (vy#íslí) Obci Benecko za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce následujícího po 
pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních deskách 
sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého kraje 
k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í Obec Benecko, 
jeden stejnopis obdr%í M!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy s p$ílohou obdr%í 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení Rady obce Benecko a usnesení Rady m!sta Jilemnice  

a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení 
smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 21. 7. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Ing. Jaroslav Mejsnar v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starosta obce Benecko 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 28.08.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 57678/2015 SO/459/2015 VPS/95  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! rozhodnutí starosty obce Bukovina u )isté, ze dne 10. 8. 2015 #. 1/2015 a usnesení 
Rady m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto 
ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec Bukovina u )isté 
zastoupená starostou obce Ji$ím Hanouskem 
Bukovina u )isté 19, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275646 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány m!sta Jilemnice namísto orgán( obce Bukovina u )isté vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu obce Bukovina u )isté 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány m!sta Jilemnice 
místn! p$íslu'n&mi správními orgány v $ízení ve správním obvodu obce Bukovina u )isté. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány m!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu obce Bukovina u )isté 

p$enesenou p(sobnost na úseku p$estupkové agendy 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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 

 
  

154/VPS/99/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Bukovina u Čisté
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí obec Bukovina u )isté m!stu 
Jilemnice náklady ve v&'i 1.500 K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady m!sto 
Jilemnice vyfakturuje (vy#íslí) obci Bukovina u )isté za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce 
následujícího po pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

 2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí 
b&t doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním 
dnem kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty 
se tato smlouva ukon#uje. 

 3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu 
Libereckého kraje k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

 4. 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. 

 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec 
Bukovina u )isté, jeden stejnopis obdr%í m!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní 
smlouvy s p$ílohou obdr%í Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas 
s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy. 

 6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
 7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í rozhodnutí starosty obce Bukovina u )isté a usnesení Rady m!sta 

Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu 
k uzav$ení smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 11. 8. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Ji$í Hanousek v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starosta obce Bukovina u )isté 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 04.09.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 59117/2015 SO/478/2015 VPS/99  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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  Ve!             
        

 
Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! rozhodnutí starosty obce Horka u Staré Paky, ze dne 1. 6. 2015 #. 1/2015  
a usnesení Rady m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany 
tuto ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec Horka u Staré Paky 
zastoupená starostou obce Franti'kem Sedlákem 
#p. 41, 512 34 Horka u Staré Paky, I)O: 00854671 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány m!sta Jilemnice namísto orgán( obce Horka u Staré Paky vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu obce Horka u Staré Paky 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány m!sta Jilemnice 
místn! p$íslu'n&mi správními orgány v $ízení ve správním obvodu obce Horka u Staré Paky. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány m!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu obce Horka u Staré Paky 

p$enesenou p(sobnost na úseku p$estupkové agendy 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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 

 
  

155/VPS/91/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Horka u Staré Paky
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí obec Horka u Staré Paky m!stu 
Jilemnice náklady ve v&'i 1.500,- K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady m!sto 
Jilemnice vyfakturuje (vy#íslí) obci Horka u Staré Paky za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce 
následujícího po pololetí.  

 
$l. V.  

Spole"ná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. Tato smlouva je 
uzav$ena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu 
s uzav$ením této smlouvy nabude právní moci. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého 
kraje k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec Horka  
u Staré Paky, jeden stejnopis obdr%í m!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy 
s p$ílohou obdr%í Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením 
ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í rozhodnutí starosty obce Horka u Staré Paky a usnesení Rady m!sta 

Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu 
k uzav$ení smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 2. 6. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r . Franti'ek Sedlák v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starosta obce Horka u Staré Paky 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 24.06.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 43068/2015 SO/379/2015 VPS/91  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 

 
JUDr. Ji!í N&mec v. r. 

vedoucí správního odboru 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! usnesení Rady m!sta Jablonec nad Jizerou, ze dne 16. 2. 2015 #. 3/4/2015  
a usnesení Rady m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany 
tuto ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. M!sto Jablonec nad Jizerou 
zastoupené starostou obce Ing. Miroslavem Kubátem 
#p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, I)O: 00275778 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány M!sta Jilemnice namísto orgán( M!sta Jablonec nad Jizerou vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu M!sta Jablonec nad Jizerou 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány M!sta Jilemnice 
místn! p$íslu'n&mi správními orgány v $ízení ve správním obvodu M!sta Jablonec nad Jizerou. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány M!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu M!sta Jablonec nad Jizerou 

p$enesenou p(sobnost na úseku p$estupkové agendy 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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu M!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu M!sta Jilemnice. 
 

  

156/VPS/93/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a městem Jablonec nad Jizerou
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí M!sto Jablonec nad Jizerou M!stu 
Jilemnice náklady ve v&'i 1.500,- K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady M!sto 
Jilemnice vyfakturuje (vy#íslí) M!stu Jablonec nad Jizerou za ka%dé uplynulé pololetí do konce 
m!síce následujícího po pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého 
kraje k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í M!sto 
Jablonec nad Jizerou, jeden stejnopis obdr%í M!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní 
smlouvy s p$ílohou obdr%í Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením 
ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í usnesení Rady m!sta Jablonec nad Jizerou a usnesení Rady m!sta 

Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu 
k uzav$ení smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 24. 6. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Ing. Miroslav Kubát v. r. 
starostka Jilemnice starosta Jablonce nad Jizerou 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 15.07.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 48557/2015 SO/414/2015 VPS/93  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
  

Zlom 361-388_Sestava 1  25.9.15  13:54  Stránka 374



Strana 375                                                    Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 7/2015

  Ve!           
        

 
Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! rozhodnutí starostky obce Levínská Ole'nice, ze dne 3. 8. 2015 #. 1/2015  
a usnesení Rady m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany 
tuto ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec Levínská Ole'nice 
zastoupená starostkou obce Zde,kou Noskovou 
Levínská Ole'nice 94, 514 01 Jilemnice, I)O: 00854662 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány m!sta Jilemnice namísto orgán( obce Levínská Ole'nice vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu obce Levínská Ole'nice 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány m!sta Jilemnice 
místn! p$íslu'n&mi správními orgány v $ízení ve správním obvodu obce Levínská Ole'nice. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány m!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu obce Levínská Ole'nice 

p$enesenou p(sobnost na úseku p$estupkové agendy 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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
 
  

157/VPS/97/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Levínská Olešnice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí obec Levínská Ole'nice m!stu 
Jilemnice náklady ve v&'i 1.500 K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady m!sto 
Jilemnice vyfakturuje (vy#íslí) obci Levínská Ole'nice za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce 
následujícího po pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních deskách 
sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého kraje 
k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec Levínská 
Ole'nice, jeden stejnopis obdr%í m!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy 
s p$ílohou obdr%í Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením 
ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í rozhodnutí starostky obce Levínská Ole'nice a usnesení Rady m!sta 

Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu 
k uzav$ení smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 4. 8. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Zde,ka Nosková v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starostka obce Levínská Ole'nice 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 28.08.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 57768/2015 SO/461/2015 VPS/97  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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  Ve!          
        

 
Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! rozhodnutí starostky obce M$í#ná, ze dne 10. 8. 2015 #. 1/2015 a usnesení Rady 
m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto 
ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec M$í#ná 
zastoupená starostkou obce Janou Holcovou 
#p. 211, 512 04 M$í#ná, I)O: 00275930 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány m!sta Jilemnice namísto orgán( obce M$í#ná vykonávat p$enesenou p(sobnost 
sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu obce M$í#ná v rozsahu vymezeném 
touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány m!sta Jilemnice místn! p$íslu'n&mi 
správními orgány v $ízení ve správním obvodu obce M$í#ná. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány m!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu obce M$í#ná p$enesenou 

p(sobnost na úseku p$estupkové agendy v tomto rozsahu: 
a) p$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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 

  

158/VPS/98/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Mříčná
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí obec M$í#ná m!stu Jilemnice náklady 
ve v&'i 1.500 K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady m!sto Jilemnice vyfakturuje 
(vy#íslí) obci M$í#ná za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce následujícího po pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních deskách 
sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého kraje 
k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec M$í#ná, 
jeden stejnopis obdr%í m!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy s p$ílohou obdr%í 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í rozhodnutí starostky obce M$í#ná a usnesení Rady m!sta Jilemnice  

a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení 
smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 11. 8. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Jana Holcová v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starostka obce M$í#ná 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 05.09.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 59113/2015 SO/477/2015 VPS/98  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
  

Zlom 361-388_Sestava 1  25.9.15  13:54  Stránka 378



Strana 379                                                    Věstník právních předpisů Libereckého kraje Částka 7/2015

           
        

 
Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! rozhodnutí starostky obce Pe$imov, ze dne 17. 8. 2015 #. 4/2015 a usnesení Rady 
m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto 
ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec Pe$imov 
zastoupená starostkou obce Bohuslavou Holubcovou 
Pe$imov 107, 512 04 M$í#ná, I)O: 00275999 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány m!sta Jilemnice namísto orgán( obce Pe$imov vykonávat p$enesenou p(sobnost 
sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu obce Pe$imov v rozsahu vymezeném 
touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány m!sta Jilemnice místn! p$íslu'n&mi 
správními orgány v $ízení ve správním obvodu obce Pe$imov. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány m!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu obce Pe$imov p$enesenou 

p(sobnost na úseku p$estupkové agendy v tomto rozsahu: 
a) p$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(. 

 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou 

p$íjmem rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 

 
 

  

159/VPS/100/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Peřimov
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí obec Pe$imov m!stu Jilemnice 
náklady ve v&'i 1.500 K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady m!sto Jilemnice 
vyfakturuje (vy#íslí) obci Pe$imov za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce následujícího po 
pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého 
kraje k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec Pe$imov, 
jeden stejnopis obdr%í m!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy s p$ílohou obdr%í 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í rozhodnutí starostky obce Pe$imov a usnesení Rady m!sta Jilemnice  

a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení 
smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 20. 8. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Bohuslava Holubcová v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starostka obce Pe$imov 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 11.09.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 60334/2015 SO/488/2015 VPS/100  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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  Ve!            
        

 
Ve!ejnoprávní smlouva o v'konu p!enesené p#sobnosti  

na úseku p!estupkové agendy 
 
 Na základ! rozhodnutí starosty obce Roztoky u Jilemnice, ze dne 20. 7. 2015 #. 2/2015  
a usnesení Rady m!sta Jilemnice, ze dne 17. 12. 2014 #. 251/14, uzavírají ní%e uvedené smluvní strany 
tuto ve$ejnoprávní smlouvu: 
 

$l. I.  
Smluvní strany 

 
1. Obec Roztoky u Jilemnice 
zastoupená starostou obce Osvaldem Süssem 
#p. 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice, I)O: 00276081 
p$íslu'nost do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Jilemnice 
 
a 
 
2. M!sto Jilemnice 
zastoupené starostkou m!sta Ing. Janou )echovou 
Masarykovo nám!stí 82, 514 01 Jilemnice, I)O: 00275808 
 
 

$l. II.  
P!edm&t smlouvy 

 
 V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích p$edpis(, 
budou orgány m!sta Jilemnice namísto orgán( obce Roztoky u Jilemnice vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními zákony orgán(m obce ve správním obvodu obce Roztoky u Jilemnice 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základ! této smlouvy budou orgány m!sta Jilemnice 
místn! p$íslu'n&mi správními orgány v $ízení ve správním obvodu obce Roztoky u Jilemnice. 

 
 

$l. III.  
Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti  

 
(1) Orgány m!sta Jilemnice budou vykonávat ve správním obvodu obce Roztoky u Jilemnice 

p$enesenou p(sobnost na úseku p$estupkové agendy 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(. 
 
(2) Správní poplatky vybírané M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy jsou p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 
(3) V&nos pokut ulo%en&ch M!stsk&m ú$adem Jilemnice p$i pln!ní této smlouvy je p$íjmem 

rozpo#tu m!sta Jilemnice. 
 

  

160/VPS/96/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Roztoky u Jilemnice
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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$l. IV.  
Úhrada náklad# 

 
 Za v&kon p$edm!tu smlouvy v ur#eném rozsahu uhradí obec Roztoky u Jilemnice m!stu 
Jilemnice náklady ve v&'i 1.500 K# za ka%d& oznámen& p$estupkov& p$ípad. Tyto náklady m!sto 
Jilemnice vyfakturuje (vy#íslí) obci Roztoky u Jilemnice za ka%dé uplynulé pololetí do konce m!síce 
následujícího po pololetí.  

 
 

$l. V.  
Spole"ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou ode dne jejího uzav$ení do 30. 6. 2017. 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. 

2. Ob! smluvní strany jsou oprávn!ny tuto smlouvu vypov!d!t písemnou v&pov!dí, která musí b&t 
doru#ena druhé smluvní stran!. V&pov!dní lh(ta #iní 3 m!síce a po#íná b!%et prvním dnem 
kalendá$ního m!síce následujícího po doru#ení v&pov!di. Uplynutím v&pov!dní lh(ty se tato 
smlouva ukon#uje. 

3. Smluvní strany zve$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn( a za'lou ji Krajskému ú$adu Libereckého 
kraje k zve$ejn!ní ve V!stníku právních p$edpis( kraje.  

4. 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. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve t$ech stejnopisech, p$i#em% jeden stejnopis obdr%í obec Roztoky  
u Jilemnice, jeden stejnopis obdr%í m!sto Jilemnice a jeden stejnopis ve$ejnoprávní smlouvy 
s p$ílohou obdr%í Krajsk& ú$ad Libereckého kraje spolu s %ádostí o souhlas s uzav$ením 
ve$ejnoprávní smlouvy. 

6. Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc p$i pln!ní p$edm!tu této smlouvy.  
7. P$ílohu k této smlouv! tvo$í rozhodnutí starosty obce Roztoky u Jilemnice a usnesení Rady m!sta 

Jilemnice a pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu 
k uzav$ení smlouvy. 

 
 
Jilemnice dne 22. 7. 2015 
 
 
Ing. Jana )echová v. r. Osvald Süss v. r. 
starostka m!sta Jilemnice starosta obce Roztoky u Jilemnice 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 01.09.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 57722/2015 SO/460/2015 VPS/96  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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VE(EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

o zaji+t&ní v'konu p!enesené p#sobnosti 
 
Na základ! usnesení Rady m!sta Liberec #. 551/2015 ze dne 16. 6. 2015 a usnesení Rady obce 
K$i%any #. 5/2015 ze dne 20. 5. 2015 uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní 
smlouvu: 
 

Smluvní strany 
 

 1. Statutární m&sto Liberec 
 zastoupené primátorem Tiborem Batthyánym 
 se sídlem: nám. Dr. E. Bene'e 1/1, 460 59 Liberec 1 
 I): 00262978 
 DI): CZ00262978 
 za$azené do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Liberec 
 

 2. Obec K!i,any 
 zastoupená starostou obce Václavem Honsejkem 
 se sídlem: K$i%any 340, 463 53 K$i%any 
 I): 00262943 
 DI): CZ00262943 
 za$azené do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Liberec 
 

$lánek I. 
P!edm&t smlouvy 

 

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích právních p$edpis(, 
budou orgány statutárního m!sta Liberec pro orgány obce K$i%any vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními právními p$edpisy orgán(m obce K$i%any v rozsahu vymezeném 
touto ve$ejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“). 

 

2. Na základ! této smlouvy budou orgány statutárního m!sta Liberec p$i v&konu p$enesené 
p(sobnosti v rozsahu vymezeném v #lánku II. této smlouvy místn! p$íslu'n&mi správními orgány 
v $ízeních pro správní obvod Obce K$i%any. 

 
$lánek II. 

Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti 
 

1. Magistrát m!sta Liberec, jako orgán statutárního m!sta Liberec, bude vykonávat pro správní obvod 
obce K$i%any jako místn! p$íslu'n& správní orgán p$enesenou p(sobnost sv!$enou orgánu obce 
ustanovením § 53 zákona #. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn!ní pozd!j'ích právních p$edpis( 
(dále jen „zákon o p$estupcích“) a zvlá'tními zákony, které upravují $ízení o dal'ích p$estupcích 
neupraven&ch zákonem o p$estupcích, na úseku p$estupk(, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 
zákona o p$estupcích. 

 
$lánek III. 

Úhrada náklad# 
 

1. Smluvní strany sjednávají, %e za v&kon úkon( v&'e uveden&ch poskytne obec K$i%any ze svého 
rozpo#tu statutárnímu m!stu Liberec na jeho ú#et u )eské spo$itelny, a.s., #. 1089692/0800, v. s. 
2307 #ástku ve v&'i 1.000,- K# (jeden tisíc korun #esk&ch) za ka%d& oznámen& p$estupek. 

 

161/VPS/94/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a obcí Křižany
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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2. Tyto náklady bude statutární m!sto Liberec fakturovat za p$íslu'n& kalendá$ní rok obci K$i%any,  
a to se splatností k 31. 3. následujícího roku. 

 

3. V&nos z pokut a náklady $ízení ulo%en&ch Magistrátem m!sta Liberec p$i pln!ní této smlouvy je 
p$íjmem rozpo#tu statutárního m!sta Liberec. 

 

4. V&'e úhrady náklad( na ka%d& dal'í kalendá$ní rok m(%e b&t upravena písemn&m dodatkem této 
smlouvy. 

 
$lánek IV. 

Platnost smlouvy 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neur#itou a nab&vá ú#innosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú$adu 
Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy nabude právní moci. 
 

$lánek V. 
Záv&re"ná ustanovení 

 

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$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn(. 

 

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyv!sí smluvní strany na ú$edních deskách sv&ch ú$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$ad Libereckého kraje spolu 
se %ádostí o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 

 

P$ílohou této smlouvy jsou: 
 a) Usnesení Rady obce K$i%any #. 5/2015, ze dne 20. 5. 2015 
 b) Usnesení Rady m!sta Liberec #. 551/2015, ze dne 16. 6. 2015 
 c) Pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení 

smlouvy. 
 
V Liberci dne 16.07.2015 V K$i%anech dne 16.07.2015 
 
 
Za statutární m!sto Liberec za obec K$i%any 
 
Tibor Batthyány v. r. Václav Honsejk v. r. 
primátor starosta 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 24.07.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 53066/2015 SO/427/2015 VPS/94  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 
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VE(EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

o zaji+t&ní v'konu p!enesené p#sobnosti 
 

Na základ! usnesení Rady m!sta Liberec #. 428/2015 ze dne 19. 5. 2015 a usnesení Zastupitelstva 
m!sta Ose#ná #. 37/2015 ze dne 28. 4. 2015 uzavírají ní%e uvedené smluvní strany tuto ve$ejnoprávní 
smlouvu: 
 

Smluvní strany 
 

 1. Statutární m&sto Liberec 
 zastoupené primátorem Tiborem Batthyánym 
 se sídlem: nám. Dr. E. Bene'e 1/1, 460 59 Liberec 1 
 I): 00262978 
 DI): CZ00262978 
 za$azené do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Liberec 
 

 2. M&sto Ose"ná 
 zastoupené starostou m!sta Ji$ím Hauzerem 
 se sídlem: Svatovítské nám!stí 105, 463 52 Ose#ná 
 I): 00263061 
 DI): CZ00263061 
 za$azené do správního obvodu obce s roz'í$enou p(sobností Liberec 
 

$lánek I. 
P!edm&t smlouvy 

 

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona #. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn!ní pozd!j'ích právních p$edpis(, 
budou orgány statutárního m!sta Liberec pro orgány m!sta Ose#ná vykonávat p$enesenou 
p(sobnost sv!$enou zvlá'tními právními p$edpisy orgán(m m!sta Ose#ná v rozsahu vymezeném 
touto ve$ejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“). 

 

2. Na základ! této smlouvy budou orgány statutárního m!sta Liberec 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 pro správní obvod m!sta Ose#ná. 

 
$lánek II. 

Smluvní rozsah v'konu p!enesené p#sobnosti 
 

1. Magistrát m!sta Liberec, jako orgán statutárního m!sta Liberec, bude vykonávat pro správní obvod 
m!sta Ose#ná jako místn! p$íslu'n& správní orgán p$enesenou p(sobnost sv!$enou orgánu m!sta 
ustanovením § 53 zákona #. 200/1990 Sb., o p$estupcích, ve zn!ní pozd!j'ích právních p$edpis( 
(dále jen „zákon o p$estupcích“) a zvlá'tními zákony, které upravují $ízení o dal'ích p$estupcích 
neupraven&ch zákonem o p$estupcích, na úseku p$estupk(, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 
zákona o p$estupcích. 

 
$lánek III. 

Úhrada náklad# 
 

1. Smluvní strany sjednávají, %e za v&kon úkon( v&'e uveden&ch poskytne m!sto Ose#ná ze svého 
rozpo#tu statutárnímu m!stu Liberec na jeho ú#et u )eské spo$itelny, a.s., #. 1089692/0800, v. s. 
2307 #ástku ve v&'i 1.000,- K# (jeden tisíc korun #esk&ch) za ka%d& oznámen& p$estupek. 

 

162/VPS/92/2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a městem Osečná
– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích

Zlom 361-388_Sestava 1  25.9.15  13:54  Stránka 385



Částka 7/2015                                              Věstník právních předpisů Libereckého kraje Strana 386

2. Tyto náklady bude statutární m!sto Liberec fakturovat za p$íslu'n& kalendá$ní rok m!stu Ose#ná,  
a to se splatností k 31. 3. následujícího roku. 

 

3. V&nos z pokut a náklady $ízení ulo%en&ch Magistrátem m!sta Liberec p$i pln!ní této smlouvy je 
p$íjmem rozpo#tu statutárního m!sta Liberec. 

 

4. V&'e úhrady náklad( na ka%d& dal'í kalendá$ní rok m(%e b&t upravena písemn&m dodatkem této 
smlouvy. 

 
 

$lánek IV. 
Platnost smlouvy 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neur#itou a nab&vá ú#innosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského ú$adu 
Libereckého kraje o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy nabude právní moci. 
 

$lánek V. 
Záv&re"ná ustanovení 

 

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$ejní ve$ejnoprávní smlouvu bezodkladn! po jejím uzav$ení na ú$edních 
deskách sv&ch obecních ú$ad( nejmén! po dobu 15 dn(. 

 

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyv!sí smluvní strany na ú$edních deskách sv&ch ú$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$ad Libereckého kraje spolu 
se %ádostí o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 

 

P$ílohou této smlouvy jsou: 
 a) Usnesení Zastupitelstva m!sta Ose#ná #. 37/2015, ze dne 28. 4. 2015 
 b) Usnesení Rady m!sta Liberec #. 428/2015, ze dne 19. 5. 2015 
 c) Pravomocné rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje o ud!lení souhlasu k uzav$ení 

smlouvy. 
 
V Liberci dne 03.06.2015 V Ose#né dne 03.06.2015 
 
 
Za statutární m!sto Liberec za m!sto Ose#ná 
 
Tibor Batthyány v. r. Ji$í Hauzer v. r. 
primátor starosta 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 26.06.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 44303/2015 SO/389/2015 VPS/92  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 
 

JUDr. Ji!í N&mec v. r. 
vedoucí správního odboru 

Krajsk& ú$ad Libereckého kraje  
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a obcí Skalice u (   

        
 

Dodatek ". 1 
Ve!ejnoprávní smlouvy 

". 1/2013 
 

O v'konu p!enesené p#sobnosti na úseku p!estupkové agendy 
podle § 63 a násl. zák. ". 128/2000 Sb., o obcích, ve zn&ní pozd&j*ích p!edpis# 

 
Obec: Skalice u $eské Lípy 
Skalice u )eské Lípy 377, 471 17 Skalice u )eské Lípy 
I)O: 00673455 
Bankovní spojení: 0903277369/0800 
Zastoupená starostou Ji$ím Löffelmannem 
a 
M&sto: Nov' Bor 
Nám. Míru 1, 473 01 Nov& Bor 
I)O: 00260771 
Bankovní spojení: 9005-525421/0100 
Zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Dvo$ákem 
 
Uzavírají tento dodatek ve!ejnoprávní smlouvy, kter'm se m&ní $l. IV. odst. 1) takto: 
 

$l. IV. 
Spole"ná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu ur#itou, ode dne ú#innosti do 30.06.2019 a vztahuje se  
na p$estupky do'lé obci Skalici u )eské Lípy po nabytí ú#innosti této smlouvy. 
 
 
 
V Novém Boru 26. 5. 2015 Ve Skalici u )eské Lípy 22. 4. 2015 
 
 
Mgr. Jaromír Dvo!ák v. r. Ji!í Löffelmann v. r. 
starosta m!sta Nov& Bor starosta obce Skalice u )eské Lípy 
 
 
 
Tato ve$ejnoprávní smlouva byla uzav$ena (resp. nabyla ú#innosti) dne 09.06.2015, kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí Krajského ú$adu Libereckého kraje #.j.: KULK 42608/2015 SO/373/2015 VPS/90  
o ud!lení souhlasu s uzav$ením této smlouvy. 

 
JUDr. Ji!í N&mec v. r. 

vedoucí správního odboru 
Krajsk& ú$ad Libereckého kraje 

163/VPS/90/2015 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor 
a obcí Skalice u České Lípy

– zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Vydává Liberecký kraj
Redakce: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh.
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2015 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu: 
Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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