Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

I.
Smluvní strany

Obec Ralsko,
	se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, IČ : 00831514
	bankovní spojení : KB Česká Lípa 24420-421/0100
	zastoupená starostou Jindřichem Šolcem

a

Město Mimoň, 
	se sídlem Mírová.120, 471 24 Mimoň, IČ : 00260746
	bankovní spojení : GE Money Bank a.s., pobočka Mimoň, č.účtu : 19-50126824/0600
	zastoupené starostou Ing. Stanislavem Balounem


II.
Předmět smlouvy

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

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

     Orgány města Mimoň budou vykonávat ve správním obvodu obce Ralsko 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.


IV.
Úhrada nákladů

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


V.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to počínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, který s touto smlouvou vysloví souhlas a jejím podpisem smluvními stranami. 
	Tuto smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne
      plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
      výpověď doručena druhé smluvní straně.
	Tuto smlouvu lze také zrušit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
	Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Současně se veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 

Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadě obce, která je její smluvní stranou.
	Smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, přičemž Město Mimoň obdrží jeden stejnopis, obec Ralsko také jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.

Smlouva byla schválena radou města Mimoň dne 4.10.2006 usnesením R06/572 a usnesením z jednání rady obce Ralsko R 146/2006 dne 12.9.2006.


     V Mimoni dne : 12. 10. 2006			    V Ralsku dne : 13. 10. 2006





Ing.Stanislav Baloun v.r.   			         Jindřich Šolc v.r.
          starosta				                            starosta 




Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 15.11.2006, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 69894/2006–SO/SPOD/11 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.                           
	


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

	



