Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Chobot Č. 20 ze dne 04.05.2012
a usnesení Rady města Blatná Č. 160/12, ze dne 28.05.2012
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
ČI. I
Smluvní strany
Obec Chobot
zastoupená starostou obce Chobot Josefem Kadlecem
adresa obecního úřadu: Chobot čp. 50,38801 Blatná, kraj Jihočeský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná
(dále jen "obec Chobot")
a

Město Blatná
zastoupená starostou obce Mgr. Bohuslavem Navrátilem
adresa městského úřadu: tř. T. G.Masaryka 322, 388 11 Blatná, kraj Jihočeský
(dále jen "město Blatná")
ČI. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve znění zákona Č.
313/2002 Sb., budou orgány města Blatná místo orgánů obce Chobot podle zákona Č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
provádět správní řízení na zrušeni údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona o
evidenci obyvatel, včetně zaevidování změn do informačniho systému evidence obyvatel.
ČI. III
Úhrada nákladů
Obec Chobot poskytne městu Blatná na jeho účet č. 4198900247/0100, vedený u KB
Blatná odměnu ve výši 800,- Kč (slovy: osmset korun českých) za jeden pravomocně
vyřízený správní spis na zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě plnění podle ČI.
II této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných pololetních
splátkách).
Či. IV
Doba trvání smlouvy
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

čI. VI
Zánik smlouvy
1. Město Blatná a obec Chobot jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez
udáni důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícím po dni doručení výpovědi jedné ze smluvních stran.
Jedno vyhotovení výpovědi je nutno zaslat na vědomí Odboru legislativy a vnitřních
věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
2. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran. O této dohodě je
nutno rovněž informovat Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
čI. VII
Opatření při zániku smlouvy
Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí smluvní strany se výslovně dohodly, že
správní spisy Obecního úřadu Chobot doručené orgánům města Blatná před zánikem
smlouvy, vyřeší orgány města Blatná za podmínek stanovených v čI. III. této smlouvy.
ČI. VIII
Společné ustanovení
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecníc úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
obec Chobot jeden stejnopis obdrží město Blatná a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Chobot a usnesení Rady
města Blatná o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu příslušného krajského úřadu.

