Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi č.212007

podle

§

63 zákonač.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozciějších předpisů

lvíěsto Žarrherkna základě usnesení Rady města č. 6DOa7-RADA ze dne 11 .1.200]. a obec
Helvíkovice na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 312007 ze dne 26,1,2007 uzavíraji
tuto

veřejnoprávní smlouvu
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Smluvní strany
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zastoupené starostou města Mgr, Tomášem Kalousem

ICO:00219846
se sídlem Masarykovo nám. 166,Žarrberk
bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s.,Žamberk, č.ú.:lg-I32I32030910800
kraj Pardubický
a
2. Obec

Helvíkovice

zastoupená starostou obce MVDr. Petrem Šalanským
ICO: 580 929
se sídlem Helvíkovice3, 564 01 Žamberk
bankovní spoj ení : ČSOS a.s., Žamberk, č.ú.: 1 074893 0 i /03 00
laaj Pardubický

čt.z

Předmět smloulry
1,

Město Žamberk bude na základě § 63 odst. I zákona č. 12812000 Sb.. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů. prostřednictvím svých organů r,ykonávat na místo orgánů
obce Flelvíkovice vjejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č,
20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, v rozsahu rymezeném
§ 53 odst. 1, tj.

o
o
o
o
o

pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny
pořádku v územnísamosprávě
veřejnému pořádku
majetku
přestupky proti občanskémusoužití,pokud nebyly spáchány porušením
zvláštních právních předpisů o provozu pozemních komunikací
o přestupky na úseku vytrledávání, ochrany, vylžíváni a dalšíhorozvoje
přírodních léčiv"vchzdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.
2. Na základě této smloulry budou organy města Žamberkamístně příslušnými správními
orgány v íízenípro správní obvod Helvíkovice.
přestupky
přestupky
přestupky
přestupky

proti
proti
proti
proti
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4.

Náklady Ťízenív.vbrané orgány města Žamberka při plnění této smlouvy jsou pří.|mem
rozpočtu města Žamberk.
Výnos pokut uložených orgány města Žamberka při plnění této smiouly je příjmem
rozpočtu města Zamberka.

čt.:

úhrada nákladů
1.

1

Za lrykon předmětu smlouvy v určenémrozsahu se obec Helvíkovic e zavazuje uhraclit
městu Zamberk naklady spojené s výkonem přenesené působnosti podle čl. 2 této
smlouly. Dohodnutá qýše nákladů činí2.100,00 Kč (slovy: dvatisícejednosto korun
Českých) za každý přestupek, kjehož projednaní bude místně příslušná obec
Helvikovice, a ktery bude oznámen městu Žamberk.

Vyučtovaníúhrady nákladů provede město Žamberk ke dni 30.6. a 3l,12.
kalendářního roku. Fakturu na úhradu nákladů vystaví město Žamberk v průběhu
měsíce Července, resp. ledna, přičemždoba splatnosti bude činit 15 dnů ode dne
doručenííaktury.

čt. l
Doba trvání smlouvy
1.

2.

Tato smlouva se lzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možnéukončit písemnou
lýpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní doba činíjeden měsíc a počíná
běŽet prvního dne měsíce následujícího po doručenívlipovědi druhé smluvní straně.
PÍsemná v}pověď bude zaslána na vědomí Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského ťrřadu Pardubického kraje
o udělení souhiasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

čl. s

Společná a závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách sých obecních úřadůpo dobu 15 dnů.

Po dobu platnosti této smlouvy r,yvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadůinformaci o uzavření této smlouly a jejím předmětu.
1
Tato smlouva mŮŽe by1 změněna písemnou dohodou smluvních stran, která podléhá
souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje.
4. Tato smlouva se vy'hotovuje ve třech stejnopisech, kdy po jednom vyhotoveni obdrži
IVIěsto Zamberk, Obec Helvíkovice a Itajský uřad Pardubického kraje společně se
žádostí o sorrhlas s uzavřením veřejnoprávní smiouly.
5. Přílohu této smlor-rvy tvoří usnesení rady města Žamberka, usnesení zastupitelstva
obce Helvíkovice a prayomocné rozhodnutí krajského úřadu o rrdělení iouhlastr
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
2,

V žamberku, ane

: 1-1 Jc 0Y

V Helvíkovicích, i4LeZg.I .2007

f L4v,

Mgr. Tomáš Kalous
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