Veřejnoprávní smlouva
o výkonu přenesené působnosti na úseku
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
uzavřená mezi Obcí Košťálov  a Městem Semily


Smluvní strany:

1. Město Semily
    zastoupené: starostou města panem Mgr. Janem Farským 	
    adresa Městského úřadu Semily:  Husova 82, 513 13 Semily
     obec s rozšířenou působností
     IČ: 00276111

a

2. Obec Košťálov
     zastoupená: starostkou obce paní Lenkou Cincibusovou
     adresa obecního úřadu:  Košťálov čp. 201,  512 02 Košťálov
     příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Semily
     IČ: 00275841

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva  obce Košťálov č. 77/VZ/07 ze dne 17.9.2007 a usnesení Rady města Semily č.27.583./07/RM ze dne 5.12.2007 a v souladu s ustanovením § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

veřejnoprávní smlouvu

I.
Předmět smlouvy
1.
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány Města Semily pro orgány Obce Košťálov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu Obce Košťálov  v rozsahu vymezeném touto veřejnoprávní smlouvou (dále jen „smlouva“).
2.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Semily při výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy místně příslušnými správními orgány v řízeních ve správním obvodu Obce Košťálov

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Semily (Městský úřad Semily) budou vykonávat ve správním obvodu Obce Košťálov jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánu každé obce („ohlašovně“) ustanovením § 12 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
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číslech a o změně některých zákonů ( dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), ve znění pozdějších předpisů, tedy rozhodovat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

III.
Úhrada nákladů

	Za výkon přenesené působnosti podle čl.II smlouvy uhradí Obec Košťálov Městu Semily náklady, a to ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo jiné meritorní rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Tyto náklady bude Město Semily fakturovat za příslušný kalendářní rok Obci Košťálov a to se splatností k 31.březnu následujícího roku.

IV.
Závěrečná ujednání

	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 31.12.2008. Smlouva bude uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu na úředních deskách bezodkladně poté, co bude uzavřena, a to nejméně na dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, který je její smluvní stranou.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje.
Krajský úřad Libereckého kraje obdrží stejnopis této smlouvy spolu s přílohami uvedenými v čl. IV odst.6 písm.a) a písm. b) a s žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
	rozhodnutí starostky  Obce Košťálov č.1/2007 ze dne.20.11.2007
	usnesení Rady města Semily č. 27.583./07/RM ze dne 5.12.2007
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.



V Semilech dne  20. 12. 2007                                             V Košťálově dne 

Za Město Semily                                                                 Za Obec Košťálov



Mgr. Jan Farský v.r.                                                            Lenka Cincibusová v.r.
starosta města                                                                            starostka obce

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 22. 1. 2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 121/2008 SO/VPS/TP/1 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 




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

  




