Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení č.4 zastupitelstva obce Hradiště ze dne 09.08,2019a usneseníČ.75
zastupitelstva města Zbkoh ze dne 11,12.2019, uzavírajípodle § 63 odst. 1 zákona Č128I2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení) nížeuvedené smluvnístrany tuto

veřeinoprávní smlouvu
o zabezpečeníprovedení zápisů údajůdo informačního systému územníidentifikace,
adres a nemovitostí

čl. l
Smluvní strany
1.

Obec Hradiště

zastoupená starostou lng. Pavlem Šubrtem
adresa obecního úřadu. Hradiště 36, 338 08 Zbiroh
kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany
lčo: 00573990
(dále jen ,,obec A")
a
2. Město Zbiroh
zastoupená starostou Michalem Muraveckým
adresa městského úřadu: Masarykovo nám.112,338 0B Zbiroh,
kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnostíRokycany
lčo 00259225
(dále jen ,,obec B")

čl. ll
Předmět smlouvy
předmětem smlouvy je zabezpečeníprovedení zápisů údajŮ do informaČního sYStému
územníidentifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 11112009 Sb,, o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B namísto orgánů obce A.
čl" Itl

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) podle § 63 odst.1 zákona č, 128I2OOO Sb,, o obcích (obecní zÍÍzenÍ),v platném zněnÍ,
budou orgány obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 11112009 Sb., O základníCh
registrech, ve znění pozdějších předpisů, zapisovat do informaČního systému Územní
identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

,\

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákana č. 111l?009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec A je proto editorem těchto údajů
podle § 42 odst. 4 zákona ó.111í2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o

jeho vazbách na ostatní územníprvky a na úzernně evidenčníjednotku část obce, údaje o
definičnímbodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využitía
jeho technicko-ekonomických atributech, technicko+konomický atribut stavebního objektu,
kteqým je měsíc a rok jeho odstranění)
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 1rnaag Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní
územníprvky)
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111DaD9 Sb. (změny údajůo adresním místě a změny
příslušnosti stavebních objektů do části obce).
(2) Orgány obce A budou údaje podle odstavce 't předávat orgánu obce B bezodkladně a
orgány obce B jsou povinny získanéúdaje zapsat do informačníhosystému územní
identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovníden od jejich obdržení.

čl.

v

úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účetč. 84356530912010, vedený u FlO Banka a.s, odměnu
ve výši 200,-Kč (slovy: dvěstě korun českých) za každý provedený úkon na základé plnění
podle čl. lll této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních
splátkách),
cI. V
Doba trváriísmlouvy

se uzavírána dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušnéhokrajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní

Tato smlouva

moci,

cl. Vl
Společná ústanovení

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

úředních deskách svých obecních úřadůnejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č.
12812000 Sb.).
(2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí lsmluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadůinformaci o uzavřenítéto smlouvy a jejím předmětu.
(3) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejno§isech, přičemžjeden stejnopis obdržíobec A,
jeden stejnopis obdržíobec B a jeden stejngpis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží
příslušný krajský úřad spolu se žádostíosouhlás s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(4) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení za§tupitelstva obce A a usnesení zastupitelstva
obce B o souhlasu s uzavřením této smlóuvy a pravomocné rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělenísouhlasu k uzavřenísmlouvy,
(5) Tato smlouva můžebýt měněna pouze písemnými dodatky, které podléhajíschválení
smluvních stran a souhlasu příslušnéhokrajského úřadu.

(6) Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí s
výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začínáběžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla r4ipověd'doručena druhé straně.
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