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vEŘEJNopRÁvNí smlouvn
č.i., 4ol Bi,ffi,
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování
o zrušeníúdaje o místu trvalého
pobytu
Na základě usnesení Rady města Česká Lípa č. 881t2O17 ze dne 16.02,2017 a usnesení
zastupitelstva obce Zahrádky ě. 7116 ze dne 22.09.2016 a podle ustanovení § 63 zákona č.
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích") uzavírajíníže
uvedené smluvní strany tuto veřějnoprávní smlouvu:

Smluvní strany
1. ruěsto

ěeská Lípa

zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou
se sídlem: náměstí T. G, Masaryka č. p, 1,47O 36 Česká Lípa lČ: 00260428
DlČ: CZ00260428
zařazené do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíČeská Lípa

2. ObecZahrádky
zastoupená starostou obce Ladislavem Chvojkou
se sídlem: Zahrádky č.p. 108, 47101
lČ: 0026'1092

zařazená do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíČeská Lípa

Článex t.
Předmět smlouvy
1

,

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Česká Lípa pro
orgány obce Zahrádky vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními
předpisy orgánŮm obce ve správním obvodu obceZahrádky, a to v rozsahu vymezeném touto
veřejnoprávní smlouvou (dále jen,,smlouva").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Česká Lípa při výkonu přenesené působnosti
v rozsahu vymezeném v článku ll. této smlouvy místně příslušnýmisprávními orgány v
řízeních ve správním obvodu obce Zahrádky.

č!ánek ll.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1

.

Orgány města Česká Lípa budou vykonávat ve správním obvodu obce Zahrádky jako místně
příslušný správní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánu obce ustanovením § 12
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslecha o změně něktených zákonů
(dále jen ,,zákon o evidenci obyvatel"), ve znění pozdějších předpisů, tedy rozhodovat o
zrušeníúdaje o místu trvalého pobytu.
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článek lll,
úhrada nákladů
1. Smluvní strany sjednávají, že za rnýkon úkonůvýše uvedených poskytne obec Zahrádky ze
svého rozpoětu městu Česká Lípa na jeho úěet u Komerčníbanky Česká Lípa č, 1g-122g42110100 částku ve výši 1.500 Kč (eden tisíc pět set korun českých) zakaždésprávní řízení
spojené se zrušenímúdaje o místu trvalého pobytu (každéoznámení), Úhrada bude
provedena do 15 dnŮ ode dne, kdy Městský úřad Česká Lípa obdržínávrh na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu od obce Zahrádky ke zpracování.

z

pokut a nálady řízeníuložených Městským úřadem Česká Lípa při plnění této
je
příjmem rozpočtu města českáLípa.
smlouvy

2. VlYnos

3. Výše úhrady nákladů nakaždý dalšíkalendářní rok můžebýt upravena písemným dodatkem
této smlouvy.

Článek |V.
Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnostidnem,kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právnímoci"

čtáner v.
závéreéná ustanovení
1.

Smluvní strany se dohodly na možnosti zrušeníveřejnoprávní smlouvy bez uvedení

dŮvodu. Výpovědní lhůta činí2 měsíce od doručenípísemného návrhu na její zrušenía
zaóíná plynout prvním dnem následujícího kalendářního měsíce podoruěení.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřenína úředních
deskách sqých obecních úřadůnejméně po dobu 1 5 dnů.

3.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadůinformaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4,

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrŽí jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se všemi přílohami obdržíKrajský úřad
Libereckého kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

5.

Přílohou této smlouvy jsou usnesení Rady města Česká Lípa č, 88112017 ze dne
16.02.2U7 usnesení zastupitelstva obce Zahrádky č. 7t16 ze dne 22.09.2o16 a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k
uzavřenísmlouvy.

v ČeskéLípě dne 20.02.2017

Mgr.

starostka

3,í

v Zahrádkách dne 21.02,2017

OBEC ZAHRÁDKY

:A

Ladislav Chvojka
starosta obce Zahrádky
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