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Příloha č. 1 
 

36/VS/2007 
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Jindřichov a obcí Dívčí Hrad 

 - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků 
 

Rozhodnutí, č. j. MSK 42730/2007, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s 
uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 14. 4. 2007. 

 

Veřejnoprávní smlouva 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dívčí Hrad ze dne 22. 02. 2007, číslo usnesení 34/07/Z03 a 

usnesení Zastupitelstva obce Jindřichova ze dne 26. února 2007, č. usnesení 27/3, uzavírají níže uvedené 

smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu. 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Obec Dívčí Hrad 

zastoupená starostkou Boženou Mruzíkovou 

adresa obecního úřadu : Obecní úřad Dívčí Hrad, Dívčí Hrad čp. 64, kraj Moravskoslezský 

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov  

IČ: 00576115 

bankovní spojem: Česká spořitelna a.s., 

č.účtu   1848153359/0800  

( dále jen Obec Dívčí Hrad ) 

a 

2. Obec Jindřichov 

zastoupená starostou Vlastimilem Adámkem 

adresa obecního úřadu: Obecní úřad Jindřichov, Jindřichov čp. 58, kraj Moravskoslezský 

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov IČ : 00296074 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Krnov, 

č.účtu  4825-771/0100 

( dále jen Obec Jindřichov ) 
 

Článek II.  

Smluvní rozsah přenesené působnosti 

 

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění  

pozdějších předpisů budou orgány obce Jindřichova vykonávat namísto orgánů obce  

Dívčí Hrad v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990  

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v tomto rozsahu: 

projednávat přestupky 

a) proti pořádku v územní samosprávě 

b) proti veřejnému pořádku 

c) proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních 

předpisů o provozu na pozemních komunikacích 

d) proti majetku 
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Činnost ve věcech výše uvedených přestupků zahrnuje rozhodování o přestupcích  

a sankcích, včetně vymáhání pohledávek z nezaplacených pokut s příslušenstvím,  

sdělení pro orgány činné v trestním řízení, zda byl občan Dívčího Hradu projednáván 

za přestupek, sdělení pro zdravotní pojišťovny ohledně vymáhání nákladů na léčení  

apod. 

(2) Na základě této smlouvy budou orgány Obce Jindřichova místně příslušnými správními 

orgány v řízeních pro správní obvod obce Dívčí Hrad. 

(3) Výnos pokut uložených obcí Jindřichov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu obce 

Jindřichov. 
 

Článek III.  

Úhrada nákladů 

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dívčí Hrad ze svého 

rozpočtu obci Jindřichov na její účet příspěvek ve výši 1 500,- Kč ( slovy jeden tisíc 

pět set korun českých ) za každý projednávaný přestupek. 

Příspěvek bude poskytován v pravidelných pololetních splátkách a to nejpozději k 

poslednímu dni měsíce v daném pololetí. 

2. V případě, že bude smluvní vztah ukončen výpovědí nebo dohodou obou smluvních 

stran ( článek IV. této smlouvy ), obec Jindřichov provede vyúčtování příspěvku do 1 

měsíce po ukončení smluvního vztahu, přičemž obec Dívčí Hrad uhradí tyto náklady 

do 15 dnů ode dne doručení faktury. 
 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Smlouva se 

uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany si sjednávají 3 - měsíční výpovědní lhůtu bez udání výpovědního 

důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Smluvní vztah lze ukončit také po oboustranné písemné dohodě obou smluvních stran. 
 

Článek V. 
 

1.  Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 

úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 
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2. Obec Dívčí Hrad předá do 15 dnů ode dne platnosti smlouvy veškerou spisovou  

agendu související s výkonem činností podle Článku II. této smlouvy. Obec Jindřichov 

povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související  

s výkonem činností podle Článku II. této smlouvy. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží  

obec Dívčí Hrad, jeden stejnopis obec Jindřichov a jeden stejnopis veřejnoprávní  

smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Moravskoslezského kraje spolu s žádostí o 

udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

4. Přílohu této smlouvy je výpis usnesení Zastupitelstva obce Dívčí Hrad a výpis 

usnesení Zastupitelstva obce Jindřichov o schválení uzavření této veřejnoprávní  

smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 
 

 

V Dívčím Hradě dne 28. února 2007 V Jindřichově dne 28. února 2007 

   Božena Mruzíková v. r. 

starostka obce Dívčí Hrad 

Vlastimil Adámek v. r. 

starosta obce Jindřichov 
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Příloha č. 2 

 

1/VS/2009 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bruntál a městem Horní Benešov - 

výkon činnosti podle zákona o obecní policii 

Rozhodnutí č. j. MSK172970/2008, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s uzavřením 

této smlouvy, nabylo právní moci dne 10.12. 2008. 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

1. Město Bruntál 

zastoupené:      Ing. František Struška, starosta 

sídlo: Nádražní 20, Bruntál, 792 01 

IČ:            00295892  

bankovní spojení:    KB Bruntál a.s. 

číslo účtu:       19-525771/0100  

na straně jedné 

a 

2. Město Horní Benešov 

zastoupené:        Ing. Josef Klech, starosta 

sídlo: Masarykova 32, Horní Benešov, 793 12 

IČ:  00296007 

bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu:             1844405379/0800 

na straně druhé 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,  

o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 66c zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní 

smlouvu: 
 

Čl. I  

Předmět smlouvy 

1. Město Bruntál jako zřizovatel Městské policie Bruntál (dále jen „městská policie") se 

zavazuje zajistit výkon některých níže sjednaných úkolů městské policie na území města 

Horní Benešov, které nemá obecní policii zřízenu. 

2. Město Horní Benešov se zavazuje zaplatit za níže sjednaných podmínek městu Bruntál 

úhradu nákladů spojených s výkonem smluvených úkolů městské policie na jeho území.  
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Čl. II 

Určení rozsahu úkolů 

1. Městská policie bude na území města vykonávat pouze jeden z úkolů obecní policie, a to 
odchyt opuštěných a toulavých zvířat na území města Horní Benešov a jejich transport do 
příslušného zařízení (útulku) ve smyslu ust. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Město Bruntál prohlašuje, že k plnění úkolu dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy jsou 

strážníci městské policie, kteří budou tuto činnost provádět, řádně vyškoleni a jsou držiteli 

příslušného osvědčení k této činnosti. 

3. Město Horní Benešov prohlašuje, že na jeho území je volné pobíhání psů upraveno obecně 

závaznou vyhláškou. Úplné a aktuální znění této obecně závazné vyhlášky předá město Horní 

Benešov městské policii nejpozději v den nabytí platnosti této smlouvy. 

4. Sjednanou činnost bude městská policie provádět pouze na vyžádání kontaktní osoby města 

Horní Benešov. 

5. Kontaktními osobami města Horní Benešov jsou starosta a místostarosta. Tyto kontaktní 

osoby jsou oprávněny rozhodnout, kdy je nutno provést požadovaný zákrok nebo úkon. 

6. Úkoly dle odstavce 1 tohoto článku této smlouvy budou plněny zpravidla dvoučlennými 
pěšími nebo motorizovanými hlídkami. Početnost hlídky může být v případě potřeby 
změněna na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

7. Město Horní Benešov vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, všem strážníkům 
městské policie, kteří budou plnit výše uvedené úkoly ve městě Horní Benešov, písemné 
zmocnění, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na území města 
Horní Benešov. Toto zmocnění je strážník povinen mít při výkonu pravomocí 

 

Čl. III  

Způsob úhrady nákladů 

1. Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. II odst. 1 této smlouvy se město 
Homí Benešov zavazuje ze svého rozpočtu poskytovat městu Bruntál na jeho účet č. 19-
525771/0100 úhradu nákladů, jejichž výše bude vycházet z: 

 

- paušální úhrady mzdových nákladů za práci strážníků při dohodnuté sazbě 260,-Kč. 
(slovy: dvěstěšedesátkorunčeských) za každou i započatou hodinu práce jednoho 
strážníka, 

- paušální částky nákladů na provoz motorového vozidla městské policie ve výši 10,- 
Kč. (slovy: desetkorunčeských) za každý kilometr ujetý motorovými vozidly městské 
policie a 

300,- Kč. (slovy: třistakorunčeských) za každý provedený odchyt zvířete. 

2. Město Horní Benešov se zavazuje uhradit kilometry ujeté motorovým vozidlem městské 

policie k překonám nejkratší vzdálenosti mezi městy Bruntál a Horní Benešov a ujeté 
popojížděním na území města Horní Benešov při výkonu činnosti dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy. Počátkem a koncem ujeté trasy při výjezdu na žádost kontaktní osoby je stanice 
Městské policie Bruntál. 
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3. Město Horní Benešov se zavazuje uhradit náklady za práci strážníků při dohodnuté sazbě 

dle odst. 1 tohoto článku smlouvy za dobu strávenou při přepravě strážníků mezi městy 

Bruntál a Horní Benešov a dobu výkonu činnosti dle čl. II odst. 1 této smlouvy na území 

města Horní Benešov. Počátek fakturované doby je dán časem výjezdu vozidla městské 

policie od stanice městské policie a konec příjezdem k této stanici při dodržení ujeté trasy 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Město Horní Benešov bere na vědomí, že výše úhrady nákladů za provedený odchyt zvířete, 

která je poskytovaná městu Bruntál pro výkon činnosti dle čl. II odst. 1 této smlouvy, 

představuje paušalizovanou částku nákladů zahrnující zejména náklady na pořízení, údržbu 

a opravy odchytové a transportní techniky (tj. odchytové smyčky, stahovací odchytové sítě, 

vrhací odchytové sítě, transportní klece, imobilizačního aplikátoru včetně imobilizačních 

střel apod.). 

5. Město Bruntál bude náklady spojené s plněním úkolů dle této smlouvy městu Horní 
Benešov fakturovat vždy do 20. dne prvního měsíce každého čtvrtletí. Přílohu faktury  
bude tvořit kopie úředního záznamu o provedeném úkonu. Náklady je město Horní 
 Benešov povinno uhradit na základě vystavené faktury v termínu do 14 dní ode dne  
doručení faktury. 

6. Město Horní Benešov bere na vědomí, že je povinno na své náklady zajistit umístění 

odchyceného toulavého zvířete, jehož vlastník není znám. 
 

 

           Č1.IV  

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem,  

kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření  
této smlouvy nabude právní moci. Úkoly dle této smlouvy bude městská policie  
vykonávat počínaje prvním dnem měsíce následujícího poté, kdy tato veřejnoprávní  
smlouva bude uzavřena. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků  

smlouvy, a to se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje může tuto smlouvu zrušit v případě, že k jejímu 

uzavření došlo v rozporu s právními předpisy nebo v případě situace, kdy se smlouva po 

jejím uzavření dostane do rozporu s právními předpisy. 

4. Případné spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

5. Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez udání 

důvodů kterékoli z nich. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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Čl.V 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 

městských úřadů nejméně po dobu 15 dnů a současně se smlouva zveřejní ve Věstníku právních 

předpisů Moravskoslezského kraje. Obdobně bude postupováno v případě změny této smlouvy či 

při jejím zrušení. 

2. Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů 

informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž město Bruntál obdrží jeden stejnopis, 

město Horní Benešov obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží Krajský  

úřad Moravskoslezského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu k uzavření této  

smlouvy. 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Bruntálu usnesením č. 

1555/40R/2008 ze dne 2.9.2008 a Zastupitelstvo města Horní Benešov usnesením č. 58/15 - 

08.19 ZM ze dne 17.9.2008. Tato usnesení tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

5. Přílohu č. 3 k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

V Bruntále dne 2.10.2008  V Horním Benešově dne 9.10.2008 

 
Ing. František Struška v. r. 

starosta města Bruntál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klech v. r. 

starosta města Horní Benešov 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě: 
 

Vzor zmocnění strážníka Městské policie Bruntál 
 

 
 
 

    ZMOCNĚNÍ 

 
Strážník Městské policie Bruntál je oprávněn k 

výkonu pravomoci městské policie na území 

města Horní Benešov. 
 

Datum: 
 
 

podpis    razítko 
 

 
 
 

 

Jméno:  

Příjmení: 

Služební číslo strážníka: 
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Příloha č. 3 

 

8/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké 
Zivotice - výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny 

Rozhodnutí, č. j. MSK180949/2011, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s 
uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 6.12. 2011. 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 

Na základě usnesení Rady města Nový Jičín č. 342/14/2011 ze dne 29.8.2011 a usnesení Rady obce 

Hladké Životice Č.R08/2011/9 ze dne 13.4.2011, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto 

veřejnoprávní smlouvu: 
 

 

ČI. I. 

Smluvní 

strany 
 

Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, zastoupené starostou Ing. 

Břetislavem Gelnarem, CSc, IČ: 002 98 212 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín, 

číslo účtu 9005-422801/0100 
 

obec s rozšířenou působností 
 

a 
 

Obec Hladké Životice, Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice,  zastoupená starostkou paní Irenou 

Ravčukovou, IČ: 008 48 468 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Fulnek 

číslo účtu 1764162389/0800 
 

obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín. 
 

 

Čl. II. 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 
 

1. Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

budou orgány města Nový Jičín vykonávat namísto orgánů obce Hladké Zivotice v jejím 

správním obvodu část přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, a to v souladu 

s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon") takto: 

a) projednávat a rozhodovat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 

zákona s výjimkou území přírodní rezervace,  
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b) ukládat náhradní výsadbu podle § 9 zákona a vést přehled pozemků vhodných k náhradní 

výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona s výjimkou území přírodní rezervace. 

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Nový Jičín místně příslušnými správními orgány pro 

projednání výše uvedených žádostí a vydání rozhodnutí pro správní obvod obce Hladké Životice.  

3. Správní poplatky vybírané orgány města Nový Jičín při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu 
města Nový Jičín. 

ČL III. 

Úhrada nákladů 

1. Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu smlouvou stanoveném poskytne obec Hladké Životice ze 

svého rozpočtu městu Nový Jičín na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy příspěvek ve výši Kč 

1.000,— (slovy jedentisíckorunčeských) za každou doručenou žádost o vydání povolení ke kácení 

dřevin rostoucích mimo les, kjejímuž projednání by jinak byla příslušná obec Hladké Životice (dle 

místní a věcné příslušnosti). 

2. Příspěvek bude hrazen pravidelně za každý kalendářní rok na základě vyúčtování a zaslané faktury 

vystavené městem Nový Jičín obci Hladké Životice. Příspěvek je splatný ve lhůtě 15-ti dnů ode dne 

doručení vyúčtovaní obci Hladké Životice, nebude-li na doručeném vyúčtování (faktuře) uvedena 

lhůta splatnosti delší. Vyúčtování bude provedeno vždy v 1. čtvrtletí následujícího kalendářního 

roku za rok předcházející. 
 

ČI. IV Doba 

trvání smlouvy 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy do 31.3.2015. Tato smlouva je 

uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k 

uzavření této smlouvy nabude právní moci. 
 

ČI. V 

Společná ustanovení 

1. Obec Hladké Životice předá do 15-ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy městu Nový Jičín veškerou 

spisovou agendu související s výkonem přenesené působnosti v rozsahu stanoveném v článku II. 

této smlouvy. 

2. Město Nový Jičín vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s 

výkonem přenesené působnosti v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.  

3. Do 15-ti dnů ode dne skončení platnosti této smlouvy předá město Nový Jičín obci Hladké Životice 

veškerou spisovou agendu související s výkonem přenesené působnosti v rozsahu stanoveném v 

článku II. této smlouvy zpět, pokud však nedojde k uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

přenesené působnosti ve stejném nebo širším rozsahu. 

4. Pokud nedojde k uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve stejném 

nebo širším rozsahu, pak za řízení o žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

pravomocně neskončeném do okamžiku skončení platnosti této smlouvy nepřísluší městu Nový 

Jičín úhrada nákladů. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna podat druhé smluvní straně písemný návrh na zrušení této 

smlouvy podle ust. § 167 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále se v takovém případě postupuje podle ust. § 167 odst. 2 a 3 zák. č. 500/2004 Sb., 

správní řád,ve znění pozdějších předpisů. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět podle ust. § 166 odst. 2 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i bez udání důvodu.  
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5. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu'15 dnů. 

6. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů 

informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hladké 

Životice, jeden stejnopis obdrží město Nový Jičín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s 

přílohou obdrží Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě spolu se žádostí o udělení 

souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

8. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Hladké Životice a usnesení Rady města Nový 

Jičín o schválení uzavření této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje v Ostravě o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Hladkých Životicích dne 1.10. 2011 V Novém Jičíně dne 15.9.2011 

 

Irena Ravčuková v. r. starostka 

obce Hladké Životice 

 

 

Břetislav Gelnar, CSc. v. r. 

starosta města Nový Jičín 
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Příloha č. 4 

2/VS/2012 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Český Těšín a obcí Chotěbuz  

- výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech 

Rozhodnutí, č. j. MSK 200937/2011, kterým Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil souhlas s 

uzavřením této smlouvy, nabylo právní moci dne 22.12. 2011. 
 

Veřejnoprávní smlouva 

 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 

 územní identifikace, adres a nemovitostí 

 

Čl. I  

Smluvní strany 

1. Město Český Těšín 

zastoupené:     Ing. Vítem Slováčkem, starostou 

se sídlem:        náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 

 

Moravskoslezský kraj 

obec s rozšířenou působností 

IČ: 00297437 

 

2. Obec Chotěbuz 
zastoupená:     Ing. Martinem Pinkasem, starostou  

se sídlem:       Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz 

 

Moravskoslezský kraj 

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Těšín  

IČ: 67339158 

 

ČI. II Předmět 

smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 

adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 

orgány města Český Těšín namísto orgánů obce Chotěbuz. 

 

ČI. III 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 

(1) Podle § 160 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 63 odst.l 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města 

Český Těšín místo orgánů obce Chotěbuz podle zákona č. 111/2009 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 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec Chotěbuz je proto editorem těchto údajů podle § 

42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho 

vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o definičním 

bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho 

technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je 

měsíc a rok jeho odstranění), 

 



     
 

2 

 

b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na                     

 ostatní územní prvky), 

c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny 
příslušnosti stavebních objektů do části obce). 

 

(2) Orgány obce Chotěbuz budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánům města Český Těšín 
bezodkladně a orgány města Český Těšín jsou povinny získané údaje zapsat do informačního 

systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní den od jejich 

obdržení. 

 Čl. IV 

 Úhrada nákladů 

Úkony na základě plnění podle čl. III budou prováděny bezúplatně. 

 

ČI. V  

Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření 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 č. 128/2000 
Sb.). 

(2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních 

úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

(3) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 
Chotěbuz, jeden stejnopis obdrží město Český Těšín a jeden stejnopis veřejnoprávní 

smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas k uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 
(4) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení 

smluvních stran a souhlasu příslušného krajského úřadu. 

(5) 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. 

(6) Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Český Těšín svým usnesením č. 601/9/RM 

ze dne 31.10.2011 a Rada obce Chotěbuz svým usnesením č. 1/12/2011 ze dne 17.10.2011.  

(7) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Chotěbuz a usnesení Rady města Český 
Těšín o souhlasu k uzavření této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 
 

V Českém Těšíně dne 7.11.2011 V Chotěbuzi dne 15.11.2011 

 

Ing. Vít Slováček v. r.       Ing. Martin Pinkas v. r. 
starosta města Český Těšín       starosta obce Chotěbuz 

 

  

 

 


