
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi 



Čl. I
Smluvní strany

1.  Obec Okna,
     zastoupená starostou obce p. Stanislavem Havlínem,
     adresa obecního úřadu – Okna 40, 
     příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa

     a

2.  Město Doksy,
     zastoupené starostou města Bc. Zdeňkem Krenickým,
     adresa městského úřadu – nám. Republiky 193, Doksy, 
     příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa



Čl. II
Předmět smlouvy

     V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, budou orgány města Doksy namísto orgánů obce Okna vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Okna v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Doksy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Okna.



Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

     Orgány města Doksy budou vykonávat ve správním obvodu obce Okna přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce podle  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí s výjimkou ustanovení §10 odst.1, písm.a),b),e),g), dále §15, §32 odst.1 a §56, v platném znění. 



Čl. IV
Úhrada nákladů

     Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Okna ze svého rozpočtu městu Doksy na jeho účet příspěvek ve výši 10,-Kč/1 občana obce ročně. Příspěvek se poskytne do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu městem Doksy.

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Doksy, jeden stejnopis obdrží obec Okna a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.




     V Doksech dne	21.2.2006				V Oknech dne 21.2.2006









         za Město Doksy                                                                  za Obec Okna
     Bc. Zdeněk Krenický v.r.                                                    Stanislav Havlín v.r.
               starosta                 					            starosta





Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 25.3.2006, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 17615/2006–SO/SPOD/2 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           
	


JUDr. Jiří Němec v. r.
Vedoucí správního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje





