
Příloha č.3

Návrh vEŘEJNoPRÁvNÍ sMLoUvA

Na základě usnesení rady Města Turnov č. 403/18 ze dne 6. 6. 2018, usnesení zastup|telstva
obce Vlastibořice č. ......../1B ze dne ''201B a v souladu s ustanovením $ 63 zákona č.
I29/2ooo Sb', o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
obcích") uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

čl. 1
Smluvní stranv

1. Město Turnov
zastoupené ing. Tomášem Hocke, starostou
adresa městského úřadu: 511 01 Turnov, Antonína Dvořáka čp. 335
obec s rozšířenou působností

a

2. obec Vlastibořice
zastoupená ing. Martinem Beksou, starostou
adresa obecního úřadu: Vlastibořice čp. 23,463 44 Sychrov
příslušná do správního obvodu Města Turnov, obce s rozšířenou působností.

ěl. 2
Předmět smlouvv

Vsouladusustanovením$63odst'1zákonaoobcíchapodleustanovenís159anásl.
zákona č. 5oo/2oo4 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
budou orgány Města Turnova vykonávat namísto orgánů obce Vlastibořice jejím správním
obvodu v souladu s ustanovením $ 105 zákona č.25o/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich (dále jen ZoP) veškerou příslušnost k projednávání přestupků,
a to přestupků podle ustanovení $ 60 odst. 2 zoP a přestupků podle zvláštních právních
předpisů.

Na základě této smlouvy budou orgány Města Turnov místně příslušnými správními orgány
v řízení o přestupcích podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy pro správní obvod obce
Vlastibořice.

Správní poplatky, výnosy pokut, příp. jiné náklady řízení uložené orgány Města Turnov
při výkonu přenesené působnosti podle této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Turnov.

čl. 3
úhrada nákladů

L. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu PQskytne obec Vlastibořice ze svého
rozpočtu Městu Turnovu příspěvek na jeho účet u Ceské spořitelny pobočka Turnov č. účtu
1263075359/0800, VS - 5704140033, paušální poplatek ve výši 7'975,- Kč ročně'
částt<a bude poukázána vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku.

1.

2.

3.



čl.4
Doba trvání smIouvv

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem nabytí právní moci do 3I.L2'202L

2. Smlouva je podle ustanovení g 164 odst. 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nabude právní
moci.

3. Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou formou, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí
tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd'
doručena druhé smluvní straně. Podání výpovědi nemá vliv na úhradu příslušného příspěvku
za výkon státní správy a úseku řízení o přestupcích podle této smlouvy ze strany obce
Vlastibořice ani na případnou náhradu škody.

čl. 5
Soo|ečná ustanovení

1. MěstoTurnov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. 2 této smlouvy'

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zaš|ou ji Krajskému
úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

3. Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu'

4. Ve věcech ve smlouvě výslovně neuvedených se řídí práva a povinnosti, jakož i ostatní
právní vztahy platnými právními předpisy'

5. Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou vzájemnou pomoc při plnění předmětu
této smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovujé ve třech stejnopisech s platností originálu, znichžkaždá
smluvní strana obdržíjeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se všemi přílohami obdrží
Krajský úřad Libereckého kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.

7. Přílohu této veřejnoprávní smlouvy tvoří výpis z usnesení zastupitelstva obce Vlastibořice
č. ..'.. ze dne a rady Města Turnova č. 403/18 ze dne 6' 6. 2018, a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této
veřej noprávní sm louvy.

Ve Vlastibořicích dne ....'....

Za obec Vlastibořice:

Ing. Martin Beksa
starosta obce

./

V Turnově dne ...........

Za Město Turnov:

ing. Tomáš Hocke
starosta obce


