VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVA
UZAVŘENÁ  OBCEMI

Na základě usnesení rady města Cvikov ze dne 22.5.2007 a usnesení Obecního zastupitelstva Kunratice u Cvikova ze dne 10. ledna 2007 , uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

čl. 1.
Smluvní strany

1.	MĚSTO Cvikov, IČ 00260410
	zastoupené starostou města panem Mgr. Ivo Čeřovským
	se sídlem  Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 CVIKOV
	příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Nov� BorNový Bor

a

2.  OBEC  Kunratice u Cvikova, IČ 0052430
	zastoupená starostou obce panem Karlem Minaříkem
	se sídlem Kunratice u Cvikova č.p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova
	příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nov� BorNový Bor

čl. 2.
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona ČR č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Cvikov vykonávat pro orgány obce Kunratice u Cvikově  přenesenou působnost (svěřenou zvláštními zákony orgánům obce) ve správním obvodu obce Kunratice u Cvikova v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Cvikov místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce  Kunratice u Cvikova.

čl. 3.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Cvikov budou vykonávat ve správním obvodu obce Kunratice u Cvikova přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce podle ustanovení § 53 zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 4.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kunratice u Cvikova  ze svého rozpočtu městu Cvikov na jeho účet: Komerční banka a.s. Nov� BorNový Bor, č.ú. 3523-421/0100 , příspěvek ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý  přestupek. Tyto náklady bude město Cvikov  fakturovat obci Kunratice u Cvikova    a to 1x čtvrtletně. Pokuta uložená v přestupkovém řízení bude příjmem města Cvikov.

list č. 2 smlouvy

čl. 5.
Společná ustanovení
1
1.	Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.2.2007 do 31.12.2010.
2.	Smluvní strany zveřejní informace o veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů, nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3.	Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Cvikov, jeden stejnopis obec Kunratice u Cvikova a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.	Přílohu k této veřejnoprávní smlouvě tvoří usnesení rady města Cvikov a obce Kunratice u Cvikova, žádost o schválení uzavření této veřejnoprávní smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
5.	Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabude právní moci.



Ve Cvikově  dne  	9.2.2007



Mgr. Ivo Čeřovský v.r.	Karel Minařík v.r.
 starosta města  	  starosta obce

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 15. 12. 2007, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 71842/2007  SO/VPS/99 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 


JUDr. Jiří Němec
Vedoucí správního odboru
Krajského úřadu Libereckého kraje





