Veřeinoprávní
smIouva
Na zák|aděusnesenízastupite|s|va
ob@ Dubiěné
ze dne4'7'2007a usnesenÍ
Rady
měsia Rudo|fov
čis|o155]2oo7
ze dne 11.7'2ao7'uzavlÍajl
nlŽguvedené
sm|uvní
stranyluloverejnoprávnl
sm|ouvu

SMLUVNISTRANY
zas|oupéná
slá|os|ou
obce: Pav|emBúŽkem
adresaobecniho
úřadu: Dubičné
15'3737J Rudo|íov

u sioupené
starostou:
lng'N,ti|anem
TÉbínem
adrcsaměslského
Úladu: Homická1'U1'37371 Rudofov

SMLUVNIROZSATIVYXONUPRENESENEPUSOBNOSTI
1) Pod|oustanovenís
63 odst'1 zákonač'12812000
sb'' o obclchve zněnízákona
č' 313/2002sb'' budouorgányměstá Rudo]fov
vykonávatnamís|o
oEánu ob@
pňenesenou
púsobnostv
Dubičné
rcaahu zákonaó' 20011990
sb., o pňestlpc|ch
ve
znéniPozdějších
Př€dpisu' takt('|
vyňzovánipň*tupkovéagendyve smys|uugtanovenis 53 odsi. 1 zákona ě.
přědpisů'včetněpřÚetíoznáméní'
prcjednáni
2oo/1990sb.'
ve zněnipozdějšich
přesfupku'u|oŽenis.nkcía jejichvymáháni'
2) Na zák|aděláo sm|ouvybudouoígányměsla RudollovpŤls|ušnými
správniÍni
oBány prcspÉvníobvod
obceDubičné
3) Výnos z poiádkovýchPokut a poku| a přestuPkya nák|adyilzen| u|oŽených
Městslým úňademRudolíovPři PhěnÍ tétosm|ouvyje přÍjmém
bzpočtu měsla

tlt.
ÚHMDA_NÁKLADÚ

za výkonpředně|u shlouvy v uÉenémrc6ahu Poskýne obec Dlbičnéze svého
ldPoělu městuRudorovnajehoÚčelč.192l23ll0l0o prspěvekvo výši1'000,.Kč
(s|ovy:]edéntisíc
kofunč€ských)zá káŽdýwřízenýpňéslupek'
pováděnoVŽdyk 30'6. a k 15' 1.
VájémnévyÚčtován|budé

tv.

DoBA TRVFNígMLoUvY
na dobJneuréitou'
Tatosmouváje uŽavř€ n adnem'kdy
s€ UzavíÍa
1)Té(osm|ouva
s jejlmuzavřéním
k?]e o Udé|sní
souh|asu
úíadu
J'hočeské|^o
rczhodnul|
Kiaiského
vypovědětbez uvedenldúvodu.
2) sm|WnlsFany mohoututosm]ouvupísémně
měsíce
2 měsícea zaČíná
běžetPfunlmdnemka|e.dářnlho
dobačinÍ
výpovědní
výpďědi' Jedno výrotovení
nás|edujlclho
wpovědi doručis|Ena
Po doručení
podáVájicl!ýpověď k4skémuúradu.

v.
sPoLEčNÁ_UsTANovENi

spi$vou
sm|ouvy
veŠkeou
1) obec Dubičné
Dředádo 7 dnúodgdne uzavřenítéto
pod|eč|'||'tétosm|ouvy
Městskému
úřadu
s Výkonsm
cinností
agendusouvisejicí
.
odboru'
Rudofov spráVnímu
Měsio Rudo|íovVede po dob! p|atnost teio Šm|oulyveškercUspisovou s|uŽbu
č!'||'télosmlouv}
výlrcneňčinnostipodle
souvisejicis

bézodk|adně
veÉjnopráVnÍ
sm|ouvu
zvengjnÍ
2) smlwnÍsÍ.any
po
15
dn-.
nejméně
dobu
sÝých
útadÚ
úlednlch
dsskách

3) Po dob! p|áhostjtélosm|ouw!ryvěstsm|uvnistÍanyna úiednlchdeskách svých
úibdú
iníomacio uzavřénliáo sm|ouvyá jej'm Předmětu'
4) Tato smlouvase vyhotovujeve třéchstejnoPis€ch. PÍičemž
]€den slejnoPisobdÉi
jeden
siéjnopisveřejnopÉvnl
obec Dub'čné,
leden stejnopis město Rudo|íova
pří|ohou
kláje
spolu
se ádostí o Šouh|as
obdrŽ'KEjský úřadJihočeského
sm|ouws
sm|ouvy'
s Uzavlenlmveřejnopnávní
usnesenÍRady
5) Pňlohuk t'étosmlouvětvoři usnesenlzaslupite|stvaobco Dubičné'
souh|asu
k
kÍajeo udělení
KÉjského
ÚřaduJihoč€ s kého
ÍoáodnutÍ
á pEvomocné
stÉn po pnedchozlm
6) sm|owu |ze měnitjen písemnoudohodousmluvnÍch
kmieÚřaduJihočeského
souhlasuKÉiského
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