Veřejnoprávní smlouva
Na základě souhlasu starostky obce Plavy ze dne 19.3.2009 a unesení Rady města
Desná ze dne 25.3.2009 č.102/09 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu :

ČI. I.
Smluvní strany
1.Obec PLAVY,
zastoupená starostkou obce paní Věrou Mužíčkovou
se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy ,
Liberecký kraj příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald
(dále jen obec Plavy)
2. Město Desná,
zastoupené starostou města panem Markem P i e t e r e m
Krkonošská 318,468 61 Desná v Jizerských horách , Liberecký kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald
( dále jen město Desná )

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jako „smlouva“) je výkon úkolů strážníka
Městské policie v Desné (dále ve smlouvě jako „MP“), vyplývajících ze zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v plat.znění, a z dalších platných právních předpisů, a to
na území obce Plavy.
2. MP bude v obci Plavy plnit úkoly a řešit přestupky upravené v zákoně o přestupcích
(zákon č. 200/1990 Sb.), a to konkrétně: a) přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
Předpokládaný ( rámcový ) rozsah úkolů strážníků MP dle této smlouvy spočívá
v činnosti 2-3 strážníků MP dle předchozí ústní dohody starostky obce Plavy a starosty
města Desná.
3. Výkon předmětu smlouvy v dohodnutém rozsahu bude poskytnut bezúplatně.

III. Další povinnosti Obce Plavy a města Desná
1. Obec Plavy je povinna vydat písemné zmocnění pro strážníka (strážníky), kterým
strážník prokáže oprávněnost výkonu pravomocí strážníka MP na území obce Plavy.
Takové písemné zmocnění vydá pro každého strážníka MP zvlášť s tím, že dva stejnopisy
jsou určeny pro obec Plavy, jeden stejnopis je určen pro příslušného strážníka MP a jeden
stejnopis bude uložen u MP v Desné.
2. Město Desná (zastoupeno oprávněnou osobou k jednání za MP) je povinno bez prodlení
informovat obec Plavy o tom, zda strážník, jemuž bylo vydáno písemné zmocnění
v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 této smlouvy, již není strážníkem MP
anebo že již nebude vykonávat službu strážníka MP na území obce Plavy.

3.

Město Desná prostřednictvím oprávněné osoby k jednání za MP zašle obci Plavy každé
3 měsíce přehled provedených úkolů strážníků MP na území obce Plavy.

IV. Doba sjednání smlouvy a zrušení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne
plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná
výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Tuto smlouvu lze také zrušit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

V. Další a závěrečná ustanovení
1. Pro platnost této smlouvy je nezbytný souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje se
sídlem v Liberci. Tento souhlas je součástí této smlouvy. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí příslušného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu
nabude právní moci.
2. Pro právní vztahy založené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku
s výjimkou ustanovení upravujících neplatnost a odporovatelnost právních úkonů,
odstoupení od smlouvy, změnu v osobě dlužníka nebo věřitele (s výjimkou právního
nástupnictví) a započtení. Dále se sjednání a uzavření této smlouvy řídí zákonem
č. 553/1991 Sb., o obecní polici, v platn. zn. a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemné dohody obou smluvních stran. K platnosti
takové změny se vyžaduje souhlas příslušného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje
s tím, že platnosti nabývá dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí o udělení
souhlasu.
4. Každá ze smluvní stran je povinna tuto smlouvu zveřejnit na úřední desce minimálně
po dobu 15 dní, a to bezodkladně poté, co byla uzavřena. Tato smlouva bude zveřejněna i
ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje v případě změny této smlouvy
nebo při jejím zrušení.
5. Tato smlouva, která je platně uzavřená, musí být každému přístupná na Obecním úřadě
v Plavech a na Městském úřadě v Desné.
6. Přílohu této smlouvy tvoří souhlas starosty obce Plavy a usnesení Rady města Desná
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
V Plavech dne : 31.03.2009
Věra MUŽÍČKOVÁ
starostka
Obce Plavy

V Desné dne : 31.03.2009
Marek PIETER
starosta
města Desná

