Veřejnoprávní smlouva č. VP/02/2006

      Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Bílý Kostel nad Nisou č. 1/06, ze dne 3. 5. 2006 a usnesení Rady Města Chrastavy, ze dne 29. 5. 2006 č. 2006/07/III a podle ust.§63, odst.1 a násl., zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a §160, odst. 5, a §164 zákona č. 500/20004 Sb., správního řádu, uzavírají  níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Obec Bílý Kostel nad Nisou, IČ 00672106, se sídlem Bílý Kostel nad Nisou 206,  463 31 Chrastava, zastoupená starostou Václavem Nekvapilem, s příslušností do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec.

a

Město Chrastava, IČ 00262871, se sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, s příslušností do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec.


Čl. I.
Předmět smlouvy

    V souladu s § 63, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Chrastavy, namísto orgánů Obce Bílý Kostel nad Nisou, vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Obce Bílý Kostel nad Nisou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chrastavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce Bílý Kostel nad Nisou.


Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti.

   Orgány města Chrastavy budou ve správním obvodu Obce Bílý Kostel nad Nisou vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony orgánům každé obce - rušení trvalých pobytů dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. III.
Úhrada nákladů.

   Za výkon  předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Bílý Kostel nad Nisou ze svého rozpočtu Městu Chrastava na jeho účet 0984852379/0800 příspěvek ve výši 1 300,-- Kč (Jedentisíctřistakorunčeských) za každé správní řízení zahájené v souvislosti se zrušením trvalého pobytu. Příspěvek bude poskytnut ve dvou termínech, a to k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku na základě podkladů předložených Městem Chrastava 15 dnů před datem splatnosti.

Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od právní moci rozhodnutí krajského úřadu o vyslovení souhlasu s touto smlouvou. Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Město Chrastava vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti podle čl. 2 této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách obou obcí nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji KÚLK ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Obec Bílý Kostel nad Nisou, dva stejnopisy Město Chrastava a jeden stejnopis KÚLK spolu s žádostí obou obcí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohou této smlouvy je usnesení Zastupitelstva Obce Bílý Kostel nad Nisou, usnesení Rady Města Chrastavy a pravomocné rozhodnutí KÚLK o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.





V Bílém Kostele nad Nisou   19.6.2006                                  V Chrastavě 30.5.2006






	Václav Nekvapil v.r.						Ing.Michael Canov v.r.
starosta Obce Bílý Kostel nad Nisou                            	       starosta Města Chrastava


Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 29.7.2006, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 44401/2006 SO/VPS/TP12 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           


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



