
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi


      Na základě usnesení zastupitelstva obce Janovice v Podještědí ze dne 12.1.2007 
č.18 /2007 a  usnesení rady města Jablonného v Podještědí ze dne 7.2.2007 č. usnesení 111/2007 uzavírají dne 19.2.2007 níže uvedené strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

obec Janovice v Podještědí  zastoupená starostou obce  Jiřím Svobodou,
Obecní úřad v Janovicích v Podještědí, kraj Liberecký

a

Město Jablonné v Podještědí zastoupené starostkou  města Vlastou Dozorcovou, 
Městský úřad, nám. Míru 22,  Jablonné v Podještědí, kraj Liberecký

Čl. II
Předmět smlouvy

         V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude JSDH města Jablonného v Podještědí namísto obecního úřadu obce Janovice v Podještědí vykonávat v obci Janovice v Podještědí v rozsahu vymezeném touto smlouvou – zásahy při požárech.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

          Město Jablonného v Podještědí bude vykonávat ve správním obvodu obce Janovice v Podještědí přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanovené obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

         Za  výkon   předmětu smlouvy v   určeném rozsahu    poskytne    obec    Janovice v   Podještědí ze svého rozpočtu  městu  Jablonné v Podještědí na jeho účet  č. 19-903269369/0800 příspěvek ve výši 2.000 Kč (slovy dvatisíce) ročně. Příspěvek se poskytne do 15-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.









Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadú informaci o uzavření této smlouvy   a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stjnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Janovice v Podještědí, jeden stejnopis obdrží město Jablonné v Podještědí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce Janovice v Podještědí a města Jablonného v Podještědí a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.




Jablonné v Podještědí dne 19.2.2007






                     
                          Vlasta Dozorcová v.r.                                                     Jiří Svoboda  v.r.   
            starostka města Jablonného v Podještědí                  starosta obce Janovice v Podještědí




Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 11.4. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.:KULK 17841/2007 SO/VPS/57 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


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







