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Na základě usnesení Rady města Česká Lípa č. 57Il20I2 ze dne 23.10.2012 a usnesení
zastupitelstva obce Zahráďky č. 13 ze dne 03.09.20I2lzavírajínížeuvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu:

Smluvní strany
1.

Město Česká Lípa

zastoupené starostkou Mgr. Hanou Moudrou
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka č. p. I,47O 36 Česká Lípa
IČ 00260428
DIČ: CZ00260428
zařazené do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa
2. Obec Zahrádl<y
zastoupená starostou obce Ladislavem Chvoj kou
se sídlem: Zahráďky 108,471 01

IČ 0026í092

zařazenádo správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa

čHnek I.

Předmět smlouly
1.

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních
předpisů, budou orgány města Česká Lípa pro orgány obce Zafuádky výkonávat
přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce Zahrádky
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 IL této smlouvy místně příslušnýmisprávními orgány
v řízeníchpro správní obvod obce Zahtáďky.

článek II.
Smluvní rozsah qýkonu přenesené působnosti
1. Orgány města Česká Lípa budou vykonávat ve správním obvodu obce Zahrádky jako
místně příslušnýsprávní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánu obce ustanovením
§ 53 zakona č. 20011990 Sb., o přestupcích, ve zněni pozdějších právních předpisů
a zvláštními zákony, které uprar,rrjí řízeni o dalšíchpřestupcích neupravených vzákoně
č. 20011990 Sb. na úseku pŤestupků proti veřejnómu pořádku, občanskémusoužití
a majetku.

čtánek III.
úhrada nákladů
1.

Smluvní strany sjednávají, že zavýkon úkonůvýše uvedených poskytne obec Zahrádky ze
svého rozpočtu městu Česká Lípa na jeho účetu Komerčníbanky Česká Lipa
č. 19-1229-42I|0100 v. s,2I09lLlI2 částku ve výši 1.000 Kč fiedentisíc korun českých) za
každéŤízeruo přestupku. Úhrada bude provedena do 15 dnů ode dne, kdy Městský úřad
Česká Lipaobdtžípřestupek od obce Zahrádkyke zpracováni.

2. Správní poplatky vybíranéMěstským úřadem Česká Lípa při plnění této smloury jsou
příjmem rozpočtu města Česká Lípa.
z pokut uložených Městským úřadem Česká Lípa při plnění této smlour,y je
příjmem rozpočtu města Česká Lípa.

3.

Výnos

4.

Výše úhrady nákladů na každý dalšíkalendářní rok můžebý upravena písemným
dodatkem této smlour,y.

čHnek IV.

Platnost smlouvy
Tato smlouva se uzavítá na dobu neurčitou od 01.01.2013 a tabývá účinnostidnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.
Clánek V.
závérečná ustanovení
1.

2,

Smluvní strany se dohodly na možnosti zrušeníveřejnoprávní smlouvy bez uvedení
důvodu. Výpovědní lhůta činí2 měsíce od doručenípísemnéhonávrhu na její zrušení
azačínáplynoutprvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení.

Smluvní strany zveŤejni veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavíeni na

uředních deskách svých obecních úřadůnejméně po dobu 15 dnů.
1

J.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavŤeni této smlouvy a jejím předmětu.

4.

Tato smlouva se r,yhotovuje ve třech stejnopisech, znichžkaždá smluvní strana obďrží
jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se všemi přílohami obdržíKrajský úřad
Libereckého kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením této smlour,y.

5.

Přílohou této smlouvy jsou usnesení Rady města Česká Lípa ě. 57tl2012 ze dne
23.10.2012, usnesení zastupitelstva obce Zahrádky ě.13 ze dne 03.09.20t2 apravomocné
rozhodnutí Krajského uřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu klzavřenísmlouvy.

V ČeskéLípě dne
Za

starostka
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2012

Y Zafuádkách dne 04.09.2012
za obec Zafuáďky

Ladislav Chvojka
starosta

