Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. //.ďa. /€.. ze dne 25.I.2016 a usnesení
Zastupitelstva obce Olešnice ě. 10 bod 11 ze dne 27.4.2016 uzavirají nížeuvedené smluvní
tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen smlouva).

čt. t.
Smluvní strany
1. Město Kostelec nad Orlicí
zastoupené starostou Františkem Kinským
adresa: Palackého náměstí 38,517 41, Kostelec nad Orlicí

IČ:00274968

Ý

příslušnédo správního obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí
tdále ien město)
a

2. Obec Olešnice
zastoupená starostou Jiřím Moravcem
adresa: Olešnice 63, 5l7 36, Olešnice

IČ:00275182

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí
(dále jen obec)

čt. u.
Předmět smlouvy

Ý

V souladu s § 63 odst. 1 zákona číslo12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
budou orgány města Kostelec nad Orlicí namísto orgánů obce Olešnice vykonávat přenesenou
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Olešnice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základé této smlouvy budou orgány města kostelec
nad Orlicí ve stnlouvou stanoveném rozsahu příslušnýmisprávními orgány v řízení ve
správním obvodu obce Olešnice.

čt. rn.
Smluvní rozsah qýkonu přenesené působnosti

1, Za iňelem

efektivnějšího výkonu veřejné správy se smluwí strany veřejnoprávní
smlouvy dohodly, že město Kostelec nad Orlicí bude prostřednictvím sqých organů
vykonávat namísto orgánů obce Olešnice vjejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zá.1rronač.13ll997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zněrú, a
to v rozsahu vymezeném § 16 odst. 1) ve spojení s § 40 odst. 5) tohoto zákona,
konkrétně tedy vykonávat agendu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací (tj. agenda silniěního správního úřadu bude vykonávánanadále obcí).

2.

Na základě této smlouv,v budou orgány,, města Kostelec nad Orlicí místně příslušnými
správními orgány v řizeni pro sprál,ní ob-,.od obce Olešnice.

J.

Náklady íízenívybrané orgány města Kostelec nad Orlicí při plnění této smlouvy jsou
příjmem rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.

4,

Výnos pokut uložených orgány města Kostelec nad Orlicí při plnění této smlouvy je
příjmem rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.

čt. ry.
úhrada nákladů

1, Výkon

předmětu smlouvy v určenémrozsahu je poskYovián bezplatné.

Cl. v.

Doba trvání smlouvy
1.

2,

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemžje uzavíena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právnímoci. Účinnosti tato veřejnoprávní smlouva nabýváke dni ..€.,l :.4t.(b

Tuto smlouvu lze T,ypovědétbez udání důvodu doručenímpísemnéqipovědi druhé
smluvní straně. Výpovědní lhůta činíšest měsícůa počínáběžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.
Smluvní strany budou neprodleně o doručeníqýpovědi jedné ze smluvních stran
informovat Kraj ský úřad Královéhradeckého krai e.

čl vr.

Společná ustanovení
1.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouw bezodkladně po jejím uzavření na
uředních deskách svých obecních úřadůnejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ke zveřejnění ve věstníku právních předpisů
kraje.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředníchdeskách svých
obecních uřadů informaci o uzavřenítéto smlour,y a jejím předmětu.
a
Ve věcech ve smlouvě qýslovně neupravených se řídíprávní úprava platn;fmi
zékonnými předpisy, zejména zékonem o obcích v platném znění a příslušnými
ustanoveními správního řádu upravujícími veřejnoprávní smlouvy.
4" Tato smlouva mŮže bý měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
oběma smluvními stranami a souhlasu krajského uřadu.
5. Tato smlouva se lyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemžjeden obdržíměsto Kostelec
nad Orlicí, jeden obec Olešnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdržíKrajský uřad Královéhradeckého kraje spolu se žádostío souhlas s uzavřením
veřej noprávní smlouvy.

6. přílohu k této smlouvě tl,oří usnesení rad.r" města kostelec nad orlicí a usnesení
Zastupitelstva obce Olešnice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

16. ů5, 2{1fi

Dne28.4.2016

ťirl:j:;i,,.+

Frarrtišek Kinský

Jiří Moravec

starosta města kostelec

starosta obce olešnice

517 36

okr.

Rozhodnutí Ikajského úřadu Královéhradeckého kraje nabyl aprávnímoci dne ..{./..i.9r.Í.

