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Na zakladě usneseru zastupitelsťva obce i{íadiště
za§fupitel§ťva mě§tyse Zvkovec z€ dne 31.5.2010 č
tuto veřejnoprávní smlouvu:

91NS/2010 Veřejnoprdvní smlouva uzavřend mezi městysem Zvíkovec a obcí Hradiště

Yeřejnoprávní smlouva uzavřen á mer. obcemi

r§nesen
5/10 uzavírají níže strany

čt, t Fozhodnutío souhlasu nabylo}#.r mocidne .{I.-.*^,@q
Smluvní strany ::,] li

'11

1. Obec Hradiště
KRAJsKÝ tjňAD Plzeňského kraje

příslušná do spravního obvodu obce s rozšířenou působnosti: Rokycany
ICO: 00573990
(dále jen,,obec Hradiště")

a
Městys Zvíkovec
zastoupený starostou obce panem Petrem Uhrern
adresa uřadu městyse: Zvkovec č. i00, 338 08 p. Zbiroh, kraj Plzeňský
niíslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Rokycany
ICO: 00573868
(dale jen, Jněslys Zvkovec")

čln
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1, zákala č. 128l20a0 Sb., o obcích (obecní ňízení), ve znění zíkona č.
3UÍ2a02 Sb., budou orgány městyse Zvíko}ec místo organů obce řkadiště podle zéů<ona č.
l33l2a00 §b., o evidenci obyvatel a rodných ěístech a o změně některych zákonů (zikoa o
evidenci obyvatel), ve zrění pozdějších předpisů, vykonávat nasledující:

Orgány městyse Zvíkovec budou 
"api§ovat údaje vedené v informaěním systémů evidence

obYvatel, a to v rozsahu § 3 odst 3 písm. g) a h) t}kající se evid.ence adres místa ťvalého
Po"bYtr adres pro doruČování písemností, poěátek trvatého pobytu, popřípadě danrm zrušení
Údaje o místu ťvalého pobytu nebo datum ukonóení fuvalého poUytu na území České
rePublikY a §l0b, kdy se na žádost obyratele vedou údaje'ď udr"s. pro doručování
písemností, jeji arrěny nebo zrŇeni podle zákona o evidenci obyvatel.

Organy obce Hradiš€ budou údaje podle Čt. n bodu (1) písm,a) této smlouvy, získané od
obČanŮ obce předávat orgánu městyse Zvíkovec, a to vždy nejpozději nrisledující pracovní
den od jejich obdržení a orgány městyse Zvíkovec jsou povinný získané údaje zaevidovat do
informaěního systému evidence obyvatel nejpozději nasledující pracovní den od jejich
obdržení.

Organy obce }Iradiště jsou povinny pravomocné roáodnutí o zrušení údaje o místu trvatého
PobYtu občana (podle §i2 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu městyse Zvíkovec
nejPozději následující pracovní den po nabytí právní moci roáodnutí a orgány městyse
Zvikovec jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidJncá obyvátei
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného roáodnutí.
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Ct. nI
úhrada nákladů

Obec Hradiště pos§,tne městysu Zvíkovec na jeho úěet č. a84ja7n79l0800 vedený u
České spořitelny, a.s. odměnu ve výši 10,- Kč. Slovy: deset korun ěeských rakaždý
provedený úkon na záL<Iadě ptnění podle Čt. n této smlouvy (odměna bude poskytovana
průběžně v pravidelných ětvrtletrúch splátkách),

čl rv
Doba trvání smlouly

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzaťení do konce roku 2011, Tato
srnlouva je uzavřena dnem, kdy roáodnutí Krajského uřadu Pizeňského kraje o udělení
souhlasu s uzaťením této smlouvy nabude právltmoci.

čt. v
Společná ustanovení

1) Smluvní stany zvefejní veřejnoprávní smlouvu bezod.kladně po jejím azavŤentna úřední
desce svých obecních uřadů nejméně po dobu 15 dní.

2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na uřední desce sqich obecních
uřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předměfu.

3) Tato smlouva se vyhotovuje ve #ecb stejnopisech, přiěemž jeden stejnopis obdří obec
I{radiště jeden stejnopis obdrží městys Zvíkovec a jeden stejnopis veřejnoprávní, smlouvy
s přílohami obdrží Krajshý uřad Plzeňskélro kraje spolu se žádosť o souhlas s uzavře,lrim
veřej noprávní smlouvy.

4) Pří]ohu k této smiouvě tvoří usnesení zastrrpitelstva obce Hradiště a usnesení
zastupitelsrva městyse Zvíkovec o souhlasu s uzavřením této smlouvyl a pravomocné
roáodnutí Krajského uřadu Plzeňského t<raje o udělení souhlasu k uzavřeid smlouvy.

5) Tato smlouva může b/t měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schváení
smluvních stran a souhlasu Krajského uřadu Plzeňského kraje,

6) Smlouvu lze předčasně ukoněit pouze písemně dohodou stan,
výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíoe
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé staně.

nebo výpovědí s
nasledujícího po

starosta obce Hradiště


