
Veřejnoprávní smlouva 

 

 
Na základě usnesení Rady města Harrachov ze dne 4.1.2006  č. 1/9 a usnesení Rady města 

Tanvald ze dne 11.1.20006  č. 13/1/2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle 

ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

1. Město Harrachov zastoupené starostou města panem Václavem Cajthamlem 

Centrum 120,  512 46  Harrachov,  Liberecký kraj 

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Tanvald 

(dále jen Město Harrachov) 

 

a 

 

2. Město Tanvald zastoupené starostou města panem Petrem Polákem 

Palackého 359, 468 41  Tanvald, Liberecký kraj 

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností  Tanvald 

 (dále jen Město Tanvald) 

 

Čl. II. 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 

(1) Příslušný orgán MěÚ Tanvald bude vykonávat namísto příslušného orgánu Města 

Harrachov v jeho správním obvodu přenesenou působnost v úseku řízení o přestupcích podle 

zákonů: 

- č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  ve znění pozdějších předpisů, 

- č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

- č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů  

- č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

(2) Na základě této smlouvy  bude MěÚ Tanvald místně příslušným správním orgánem 

v řízeních pro správní obvod Města Harrachov. 

(3) Správní poplatky vybírané MěÚ Tanvald při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu 

Města Tanvald. 

(4) Výnos pokut uložených MěÚ Tanvald při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města 

Tanvald. 

 
 

Čl. III. 

Doba platnosti smlouvy 

 

 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 

úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 

 

 



 

Čl. IV. 

Úhrada nákladů 

 

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Město Harrachov ze svého 

rozpočtu Městu Tanvald na jeho účet u Komerční banky, exp. Tanvald, č.ú. 19-

0001423451/0100 příspěvek ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských). 

    Příspěvek bude poskytnut ve dvou splátkách ve výši  15.000,- Kč takto: 

- první splátka do 31. března  příslušného kalendářního roku 

- druhá splátka do 30. září příslušného kalendářního roku 

(2)Výše příspěvku na každý další kalendářní rok po dobu platnosti této smlouvy může být 

upravena po dohodě smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek bude 

uzavřen do 31. března příslušného kalendářního roku.  

 

 

Čl. V. 

Společná ustanovení 

 

(1)  Město Tanvald vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 

s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy. 

(2) Tuto smlouvu  lze vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. 

Výpovědní lhůta činí šest měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. 

(3) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 

úředních deskách svých městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

(4) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 

městských úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

(5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží každá 

ze smluvních stran a jeden stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu 

se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy. 

(6) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Harrachov a usnesení Rady města 

Tanvald o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 

Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

 

 

V Harrachově dne 17. ledna 2006                                      V Tanvaldě dne 17. ledna 2006 

 

 

 

 

 

 

          Václav Cajthaml v.r.                                                          Petr Polák v.r. 

           starosta města                                                                   starosta města  

 

 

 

 

 

 



 

 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   

 

1. město Harrachov 

zastoupené starostkou města paní Evou Zbrojovou 

adresa městského úřadu: Harrachov 150, 512 46 Harrachov, Liberecký kraj 

IČO: 00275697 

 příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald 

 

a 

 

2. město Tanvald 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Vyhnálkem 

adresa městského úřadu: Palackého 359, 468 41 Tanvald 

IČO: 00262587 

obec s rozšířenou působností 

uzavírají na základě usnesení Rady města Harrachov č. 11/21 ze dne 01. 07. 2019 a usnesení Rady 

města Tanvald č. 81/6/2019/3 ze dne 27. 03. 2019 tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě schválené 

rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje pod č. j. KULK 6181/2006 SO/24/2006 SO/VPS/2, 

které nabylo právní moci dne 11. 02. 2006 (dále jen Dodatek č. 1) 

 

I. 

(1) Článek II. se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

Čl. II. 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Správní odbor MěÚ Tanvald bude vykonávat ve správním obvodu města Harrachov jako místně 

příslušný správní orgán přenesenou působnost stanovenou orgánům každé obce: 

a) zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění;  

b) zvláštními zákony, které upravují řízení o dalších přestupcích neupravených v zákoně č. 251/2016 

Sb. 

2. Smluvní strany sjednaly, že správní poplatky a náklady řízení vybrané MěÚ Tanvald při výkonu 

přenesené působnosti ve správním obvodu města Harrachov podle obsahu této smlouvy jsou příjmem 

rozpočtu města Tanvald. 

3. Výnos pokut, uložených MěÚ Tanvald při výkonu přenesené působnosti ve správním obvodu města 

Harrachov podle obsahu této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Tanvald. 

 

(2) Článek IV. se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

Čl. IV. 

Úhrada nákladů 

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí město Harrachov ze svého rozpočtu 

městu Tanvald náklady ve výši 1.200 Kč za každý oznámený přestupkový případ.  

2) Tyto náklady bude město Tanvald městu Harrachov fakturovat za každé uplynulé pololetí vždy     

do konce prvního měsíce následujícího pololetí. 

 

 

 

 



 

II. 

1) Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2) Smluvní strany zveřejní tento Dodatek č. 1 bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách 

svých městských (obecních) úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 

Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto Dodatku č. 1. 

4) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město 

Harrachov, jeden město Tanvald a jeden stejnopis Dodatku č. 1 s přílohami obdrží Krajský úřad 

Libereckého kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 1. 

5) Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Rady města Harrachov a usnesení Rady města Tanvald o 

souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o 

udělení souhlasu k uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

   V Harrachově dne 15.07.2019                       V Tanvaldě dne 15.07.2019 

 

Eva Zbrojová v. r.                                                                     Mgr. Vladimír Vyhnálek v. r. 

starostka města Harrachov                     starosta města Tanvald 

 

 

 

 

 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena (resp. nabyla účinnosti) dne 07.08.2019, kdy 

nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 54727/2019  

SO/409/2019 VPS/Př/80 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. 

 

JUDr. Jiří Němec v. r. 

vedoucí správního odboru 

Krajský úřad Libereckého kraje 

 

 


