Veřejnoprávní smlouva č. 1/2008
o zajištění výkonu přenesené působnosti

Na základě usnesení Rady města Kamenický Šenov č. RM 5/31-2008 ze dne 18.2.2008 a usnesení Zastupitelstva obce Polevska č. 141/2008 ze dne 20. 2. 2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu:

I.
Smluvní strany

	 Město Kamenický Šenov, se sídlem úřadu Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov, zastoupené Mgr. Otou Raiterem, starostou města

     IČO: 002 60 622
     Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Nový Bor
     Číslo účtu: 0903270319/0800

	 Obec Polevsko, se sídlem úřadu Polevsko č.p. 152, zastoupená  paní Martinou Rašínovou,

starostkou obce
IČO: 00 525 405
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 18629-421/0100

II.
Předmět smlouvy

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

			               III.
Rozsah působnosti

	 Orgány města Kamenický Šenov budou vykonávat ve správním obvodu obce Polevsko přenesenou působnost v oblasti přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití podle zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění.

	 Smluvní strany se dohodly na tom, že přestupkový spis bude oběma stranami považován za vyřízený v následujících případech:

a) odložením věci z důvodů uvedených v § 66 zákona o přestupcích,
b) rozhodnutím o uložení sankce dle příslušných ustanovení zákona o přestupcích,
c) rozhodnutím o zastavení řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 76 zákona o přestupcích,
d) projednáním přestupku bez uložení sankce dle ustanovení § 11 odst. 3) zákona o přestupcích,
e) v příkazním řízení dle ustanovení § 87 zákona o přestupcích,
f) v blokovém řízení dle ustanovení § 84 a násl. zákona o přestupcích.





IV.
Úhrada nákladů

	 Správní poplatky vybírané Městského úřadu Kamenický Šenov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Kamenický Šenov
	 Výnos pokut uložených Městského úřadu Kamenický Šenov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Kamenický Šenov.
	 Obec Polevsko se zavazuje uhradit městu Kamenický Šenov náklady vynaložené v souvislosti           s řešením přestupků podle článku II. odst. 1 této smlouvy v částce 1 500,- Kč za každý spis, vyřízený v souladu s ustanovením čl. III. odst. 2. 
	 Město Kamenický Šenov se zavazuje vyfakturovat 2x do roka, a to vždy k 30.6. a 10.12. účelně vynaložené náklady dle bodů 3  tohoto článku smlouvy.
	 Výše nákladů dle bodů 3 a 4 tohoto článku smlouvy může být po dobu platnosti této smlouvy.pro každý kalendářní rok upravena pouze písemným dodatkem, a to k 31.březnu příslušného roku.


			                 V.
Společná ustanovení

	Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12. 2010.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Libereckého kraje s žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Kamenický Šenov a usnesení Zastupitelstva obce Polevsko o souhlasu s uzavřením této smlouvy a rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.


V Kamenickém Šenově dne 22.2.2008		                                V Polevsku dne 22.2.2007



Za Město Kamenický Šenov			                     Za Obec Polevsko
     Mgr.  Ota Raiter v.r.				                   Martina Rašínová v.r. 
            starosta                                                                                                             starostka 


Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 19. 3. 2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 11715/2008 SO/VPS/14 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


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



