
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI 
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vrchovany, ze dne 21. 1. 2015 č. usnesení 
7/6/2015 a usnesení rady Města Doksy, ze dne 16. 2. 2015 č. R 116/15 a uzavírají 
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 
 

 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

1. Obec Vrchovany 
zastoupená starostou obce Jaroslavem Křupalou 
Vrchovany 26 
472 01 Doksy 
kraj Liberecký  
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou  
působností město Česká Lípa 
IČO: 00673081 
(dále jen „obec Vrchovany“) 

a 
2. Město Doksy 
zastoupené starostkou města Ing. Evou Burešovou  
náměstí Republiky čp. 193 
472 01 Doksy 
kraj Liberecký 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou  
působností město Česká Lípa 
IČO: 00260444 
(dále jen „město Doksy “)  

 
Čl. II 

Předmět smlouvy 
V souladu s § 63 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, budou orgány města Doksy namísto orgánů obce Vrchovany vykonávat 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve 
správním obvodu obce Vrchovany v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na 
základě této smlouvy budou orgány města Doksy věcně a místně příslušnými orgány 
v řízení ve správním obvodu obce Vrchovany. 

 
Čl. III 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 
Orgány města Doksy budou vykonávat ve správním obvodu obce Vrchovany 
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Vrchovany 
podle § 53 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
       

Č. IV 
Úhrada nákladů  

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vrchovany ze svého 
rozpočtu městu Doksy na jeho účet příspěvek ve výši 10 Kč/1 občana obce ročně. 
Příspěvek se poskytne na základě vydané faktury městem Doksy. 



 
Čl. V 

Doba trvání smlouvy 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy 
rozhodnutí krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci. 
 

Čl. VI 
Společná ustanovení 

(1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 
zákona číslo 128/2000 Sb.).  
(2) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží 
obec Vrchovany, jeden stejnopis obdrží město Doksy a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.  
(3) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Vrchovany a usnesení 
rady města Doksy o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.  
(4) Smlouvu lze ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí s výpovědní 
lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v 
němž byla výpověď doručena druhé straně.  
 
 
 
 
Vrchovany  dne:  18. 2. 2015     Doksy dne: 18. 2. 2015 
 
 
Jaroslav Křupala, v.r.  
starosta obce Vrchovany  

 
Ing. Eva Burešová, v.r.  
starostka města Doksy  

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rozhodnutí o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy nabylo právní moci 18. 3. 2015 


