VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy podle § 63 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Obec Zlatá Olešnice
zastoupená starostkou paní Věrou Hovorkovou
468 47 Zlatá Olešnice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

a

Město Velké Hamry
zastoupené starostou panem Josefem Palou
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

u z a v í r a j í

na základě usnesení Zastupitelstva Obce Zlatá Olešnice č. 15/07 ze dne 26.2.2007 a usnesení Rady Města Velké Hamry č. 126/9/07 ze dne 19.3.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 1
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

	Podle § 63/1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké Hamry vykonávat namísto příslušného orgánu Obce Zlatá Olešnice v jeho správním obvodu přenesenou působnost na úseku řízení o přestupcích dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


	Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Hamry místně příslušným orgánem v řízení pro správní obvod Obce Zlatá Olešnice.


	Správní poplatky, vybírané Městským úřadem Velké Hamry při plnění této smlouvy, jsou příjmem rozpočtu Města Velké Hamry.


	Výnos pokut, uložených Městským úřadem Velké Hamry při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města Velké Hamry.


Čl. 2
Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne její účinnosti do 31.12.2010. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.



Čl. 3
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Zlatá Olešnice ze svého rozpočtu Městu Velké Hamry na jeho účet č. 19-0963263399/0800, který je vedený u České spořitelny a.s. – pobočka Tanvald příspěvek 800,- Kč za každý projednaný přestupek nebo vyřízený příkazem o uložení sankce spáchaný osobou zdržující se na katastru nebo spáchaný na katastru Obce Zlatá Olešnice.

	Vyúčtování bude provedeno 2x ročně k 30.6. a 31.12. každého kalendářního roku.


	Do výčtu úkonů se nezahrnují věci postoupené dle § 71 zákona č. 200/1990 Sb. a věci odložené dle § 66 zákona č. 200/1990 Sb., vyjma věcí odložených ve smyslu ustanovení § 66/2 a 66/3f zákona č 200/1990 Sb.


	Změna formy a výše úhrady může být upravena jen písemným dodatkem k této smlouvě, uzavřeným do 31.3. příslušného kalendářního roku.


Čl. 4
Společná ustanovení

	Město Velké Hamry vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činnosti dle Čl. 1 této smlouvy.


	Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím nabytí účinnosti na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.


	Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.


	Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.


	Přílohu této žádosti tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Zlatá Olešnice a usnesení Rady Města Velké Hamry o souhlasu k uzavření této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.



Ve Zlaté Olešnici dne 12.4.2007			Ve Velkých Hamrech dne 12.4.2007




Věra Hovorková v.r.						Josef Pala v.r.
starostka Obce Zlatá Olešnice			       starosta Města Velké Hamry


Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 5. 4. 2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 16394/2008 SO/VPS/21 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


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


