Veřejnoprávní smlouva
č. 1/2011
Na Základě usnesení Rady města Lázně Bohdaneč č. 9.4 Ze dne 3.3. 2011 a
usneseni Zastupitelstva Obce Rohoznice č. 2/2011 Ze dne 23.3. 2011 uzavírají dne
1.4. 2011 níže uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 a následujících
Zákona č. 128/2000 Sb., O Obcích (Obecní Zřízení)I ve Znění pozdějších předpisů,
tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Mesto Lazne Bohdanec
.
Zastoupené:
lng. Květoslavou Jeníčkovou, starostkou

ıč:

00273350

bankovní spojení:
č. účtu:
adresa:
kraj Pardubický

Komerční banka, a.s., regionální pobočka Pardubice,
19-22824-561/0100
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč,
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"Inickćho kraje

a

Obec Rohoznice
Zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
adresa:
kraj Pardubický

Smolíkovou Alenou| starostkou
00274160
Česká spořitelna, as., regionální pobočka Pardubice
1205468349/0800
Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč

čl. 2
Předmět smlouvy
1. Město Lázně Bohdaneč se touto smlouvou zavazuje vykonávat namísto Obce
Rohoznice část přenesené působnosti na úseku výkonu státní správy podle
Zákona č. 133/2000 Sb., O evidenci Obyvatel a rodných číslech, ve Znění

pozdějších předpisů (dále jen Zákon O evidenci Obyvatel), a to výkon agendy
správního řízení O Zrušení ůdaje O místu trvalého pobytu dle § 12 Zákona O
evidenci Obyvatel.
2. Touto smlouvou nejsou dotčeny Ostatní činnosti mimo agendy správního
řízení O zrušení údaje O místu trvalého pobytu dle § 12 zákona o evidenci
Obyvatel, které Obec Rohoznice vykonává na Základě Zákona O evidenci
Obyvatel.
3. Obec Rohoznice se dále Zavazuje poskytovat plnou součinnost Městu Lázně
Bohdaneč při projednávání správních řízení o Zrušení údaje o místu trvalého
pobytu, Zejména pak ve lhůtě 3 pracovních dnů poskytnout Městu Lázně
Bohdaneč jím požadované podklady potřebné k provedení dokazování
vpředmětném řízení (kopie přihlašovacího lístku ktrvalému pobytu toho,
jehož trvalý pobyt má být Zrušen apod).

4. Řízení Zahájená před nabytím účinnosti této veřejnoprávní Smlouvy řeší Obec
Rohoznice.
5. Originál spisověho materiálu po ukončení řízení, popř. nabytí právní moci,
bude archivován na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, kopie spisového
materiálu bude předána Obcí Rohoznice.
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čl. 3

Uhrada výdajů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se Obec Rohoznice zavazuje
uhradit Městu Lázně Bohdaneč výdaje Za každé správní řízení provedené
Městem Lázně Bohdaneč Za Obec ROhoZnici na Základě této Smlouvy.
Dohodnutá výše výdajů činí 1.000,-- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) Za
každé správní řízení provedené na Základě této smlouvy bez ohledu nato, Zda
bude v rámci tohoto řízení vydáno rozhodnutí o Zrušení ůdaje O místu trvalého
pobytu, či Zda bude návrh Zamítnut Či řízení Zastaveno.
2. Vyúčtování úhrady výdajů provede Město Lázně Bohdaneč ke drıi 31.12.
příslušného roku. Fakturu na úhradu výdajů vystaví Město Lázně Bohdaneč
v průběhu měsíce ledna roku následujícího, přičemž doba splatnosti bude činit

15 dnů ode dne vystavení faktury.
3. Výši výdajů lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

čl. 4
Společná ustanovení
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. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
3. Tuto smlouvu je možno vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé
smluvní Straně, přičemž výpovědní lhůta je 2 měsíce a Začíná plynout 1. den
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě písemné dohody
smluvních stran a se souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje.
5. Smluvní strany Zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15-ti dnů. Po
uplynutí této doby bude přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis
Obdrží Město Lázně Bohdaneč, jeden Obec Rohoznice a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Pardubického kraje spolu s žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

V Lázních Bohdanči dne 02.05. 2011
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lng. Květoslava Jeničko\1ą_,_ _ .

Město Lázně Bohdaneč
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V Rohoznici dne 02.05.2011
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Alena Smolikováıı“Ťf;jg_i__?„_,_„_f-;ë°"

Obec Rohoznice
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