VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
k provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
(§ 63 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

Na základě usnesení Zastupitelstva města Chabařovice č. 22/2019 ze dne 25.2. 2019 a
usnesení Zastupitelstva obce Přestanov č. 37/2019 ze dne 18.2. 2019, uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“).
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Chabařovice
Husovo náměstí 183
403 17 Chabařovice
zastoupené Mgr. Josefem Kusebauchem, starostou města
IČO 00556912
(dále jen „Město Chabařovice“)
a
2. Obec Přestanov
403 17 Přestanov 18
zastoupená paní Mgr. Miroslavou Bechyňovou, starostkou obce
IČO 44227531
(dále jen „Obec Přestanov“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace adres a nemovitostí RÚIAN podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), orgány města Chabařovice ve
prospěch (místo) orgánů obce Přestanov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. V souladu s ustanovením § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Chabařovice ve prospěch (místo)
orgánů obce Přestanov, provádět, v souladu s ustanovením zákona, zápisy do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí údajů pokud stavební
objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu u následujících
údajů:
a) identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní
prvky a na územně evidenční jednotku části obce (§ 42 odst. 1 zákona),
b) údaje o definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu,
způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech (§ 42 odst. 2 zákona),
c) technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho
odstranění (§ 42 odst. 3 zákona),

d) název ulice a údaje o vazbách na ostatní územní prvky (§ 43 odst. 4 zákona),
e) změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce
(§ 44 odst. 1 zákona).
2. Na povinnost obce zapisovat do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
volební okrsky dle § 26 odst. 2 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tato veřejnoprávní
smlouva nevztahuje.
3. Orgány obce Přestanov budou údaje podle odstavce 1 tohoto článku předávat orgánu
města Chabařovice bezodkladně a orgány města Chabařovice jsou povinny získané
údaje zapsat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Obec Přestanov poskytne městu Chabařovice na účet města Chabařovice číslo
0882509369/0800, vedeného u ČS, a.s. odměnu ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun
českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. III této smlouvy. Platba bude
vyrovnána vždy nejpozději do 30. 1. následujícího roku na základě vystavené faktury
městem Chabařovice.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.
Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné ze
smluvních stran, kdy výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího
po doručení výpovědi.
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. o obcích).
2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3. Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Chabařovice, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Obec dále
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových
stránkách určených městem Chabařovice. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich
zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Chabařovice, jeden stejnopis obdrží obec Přestanov a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Chabařovice a usnesení
Zastupitelstva obce Přestanov, kterým byla tato smlouva schválena a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení
smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V Chabařovicích dne: ……..2019

V Přestanově dne: ……….2019

………..………..
Mgr. Josef Kusebauch
starosta města Chabařovice

…..…….....……….
Mgr. Miroslava Bechyňová
starostka obce Přestanov

