Veřejnoprávní smlouva
Č.1/2007

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

Obec: Radvanec
Radvanec 75, 471 52 Radvanec
IČ:  467 50 690 
Bankovní spojení: 1826824/0600
Zastoupená starostou Jiřím Dvořáčkem

a

Město: Nový Bor
Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČO: 00260771
Bankovní spojení: 19-525421/0100
Zastoupené I. místostarostkou Ing. Stanislavou Silnou

Uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu

Čl. I.
Předmět smlouvy

V souladu s §63, odst.1, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Nový Bor pro orgány obce Radvanec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Radvanec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nový Bor místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Radvanec v rozsahu vymezeném touto smlouvou..

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) orgány města Nový Bor budou vykonávat ve správním obvodu obce Radvanec přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy dle §46-50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

2) výnos z pokut a nákladů řízení uložených orgány města Nový Bor při výkonu přenesené působnosti dle této smlouvy je příjmem rozpočtu města Nový Bor

čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Radvanec městu Nový Bor náklady ve výši 2000,- Kč za každý oznámený přestupkový případ. Tyto náklady zaplatí do 15 dnů ode dne převzetí přestupku městem Nový Bor ke zpracování, a to na účet 
19-525421/0100, VS 0107.


Čl. IV.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne účinnosti do 30.6.2008 a vztahuje se na přestupky došlé obci Radvanec po nabytí účinnosti této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím nabytí účinnosti na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Nový Bor, jeden stejnopis obdrží obec Radvance a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Nový Bor, zastupitelstva obce Radvanec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní  smlouvy.
6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřeném této smlouvy nabude právní moci.


V Novém Boru, dne   23.4.2007                                  V Radvanci, dne  2.4.2007
 




        Ing. Stanislava  Silná  v.r.                                                                  Jiří Dvořáček  v.r.
  I. místostarostka města Nový Bor                                                       starosta obce Radvanec



Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 15.5. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 25276/2007 SO/VPS/75 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


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



