Yeřejnoprávní smlouva č. |612012loyY uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupite1stla obce Vrátkol'č. .1l]201 l Ze dne 05.l2'20]2 a usnesení
zastupitelstva něsta Český Brod č'"|i2o12zedn.25'01'201]uza\irajíníŽcu\'edenésmlulní
strany tuto veřejnoprávní smlou\u:

Čt. t
Smluvni stran)

l'

2'

Nlěsto Česlq.'Brod, lČ 00235331
Zastoupené stařostou mésta Bc. Jakubem ]\.Jekolným adresa městskéhtl úřadu: náměstí Hulovo 70,282 24 Čes|{í'Brod, střcdoč€ský kťaj
příslLršrrédo správniho obr'odu obcc s rozšíicnou působností:Česlq'Brod

obec vrátkov,IČ 00639753

IÍg. václavem Pažoutem
aclresa obccního úřadul Vrátkor 17. 282 01 česk.l Brod, srř€dočeš|ii kraj
piislLršná do sprálniho obrodu obeš s ÍoZiLienou |usobnosh: cesh Brod
zastoupená starostou ()bce

Čt. z

Přcdmět smlouv)

1'

2'
3-

.l'
5'

63 odst' 1 7ák)na č. 128 2000 Sb'' o obcích. ve znění pozdčjšíchpiedpisů.
budou orgány města Český BIod \'}*oná\'at namisto orgánů obce Vrátkor' r jejim
sprár'ním obvodu přenesenou působnost v lozsahu stano\'ené]n zákonem č' 200/1990
Poc1le

.8

Sb'. o přestupcích. ve znění pozdějŠich přestuplrů'
Na z.íkladčÉto smloLrr'y jsou orgán'v města Český Brod sprá\'ními olgány \'řizeních
\'e správnín obvodu obce Vrátko\'
Splai.ní pcrplatkl r1'bíranéměstským' úřadcm ]vÍěsta Český Brod při p1něni této
snl1oul''v jsou příjmem rilzpočtrr nrčsta Český Brod'
úřadcm Český Brod pii p]nčnítéto sm]ou\y je
Výnos pokut uloŽených
'městským
piij1nem rozpočtu města Ccský Brod'
i]bec Vrátkov předá do 15 dnů ode dnc uzar'ření této smlou\T něstu Ceský Brotl
l'eškerou spisovou agendu souviscjici s \'ýkonem činnosti podle této smlou\y' Město
Čcský Broá r'ede po dobu platnosti této srnlouvy r'eškerou spiso\ou službu sou\'isející
s

výkonen činnosti podle čl. 2 této srnlout''v'

Čt. r
Úhrada nákladů

Za výkon předmčtu této s]nloury \ ulóeném rozsahu posk}tnc obec vIátko\' Za svého
.u,póčtu -ě.tu Čcský Blod na jeho účetč. 929,19]0237.0100. vedcný u Korrrcrčni banky

Koiín. příspčr'ckve výši 800 Kč za kazdé zalrájené řízcni r.e snyslu ust. is 67 a s 68 Zákona č.
2o0i1990 šb'' o přestupcích. \'e 7něni po7déjšich přeclpisů. které nístni piíslušnostíspadá do
územniho obvoclu obcc Vrátko\,. kde byl přestupck spáchán a na pachatele přestupku' l<tcří se
r'jeho územlímobr'odu zttrŽují nebo pracuji' \'.yúčtováníbude provádčno čťvťletně\'ždy k
]i.3'. 30'6..30'9. a 3l.12. příslušnóho roku. Příspč\'ck je splatný r'Ždy do 14 rlnů od konce
daného čtlŤÍleti.

Čt. +
Doba t'1.ání sm|ou\']

Tato smloul.a se uzar'irá na dobu neurčitou s třírněsiční\'ipovědní lhůtou počinajici ode dne
dUru.eni \ j po\ cJi druhe .tn|.rt ni .t-arě'
Čt. s
Závěrečná ustanovení

1'

2'
3.
,1'

:

je uzar.řena dncrrr. kdy rozhodnuti Krajského úřadu Středočeského kra1e o
udělení souhlasu s uzar'řenim této smlour.-v nabude právní nloci'
Tuto sm1ou\u je možno 7měnit pouze písemnou clohodou smluvnich stran se
Sn-t1ouva

souhlasem Krajského úřadu Střcdočeského kraJc.
Smluvní strany Z\'eřeini tuto smlouvu bezodkladnč po jejím uza\ření na úřcclních
deskách slého městského a obccního úřadu ncjménčpo dobu 15 dnů'
Smluvní stran-v ý}včsi po Clobu platnosti této snlou\'-v na sr.ých úředních deskách

sdčlcni o uzavřeni tóto sÚlou\!' a jcjímpřcdmětu.
Pi]..hu k 1ó1o lmlou\ě t\'oří usnescní zastupitelst\'a města Ceský BÍod a usnesenl
(] r.uhlesLl s uza\'řením této smlour"v'
' .:. . . :: . ]j. \ .r:\n\
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: ]'... ::.c.h \(1is.ích s platností odginálu, přičemžjederr
. - .
':: ..j:
:..::. !..i\1 3.c' .iťt rrtisk obc1rŽí obec Vrátkor' a jeden vý1isk
'' :.'
!} : : .::...:i.j : .c Žlů.ii] o scihi:s : uza\řením sn1ouvy obdřŽí Krajský úřad
Středočcského kIaJc'

\- Če.kefi Brodě
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