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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usneseníZastupitelstvaobce Milasín, Ze dne 18.12.2018a usneseníZastupitelstva
obce Dolní Rožínka,ze dne 13.t2.20I8,uzavírqí nížeuvedenésmluvní stÍanytuto
veřejnoprávní smlouvu:

čt.I

Smluvnístrany
A. obec Milasín
zastoupenástarostkouobceMarií Dvořákovou
Milasín I7, 59251 Dolní Rožínka,Kraj Vysočina,příslušnádo správníhoobvoduobces
působností
rozšířenou
Bystřice nad Pernštejnem.
a

B. obec DolníRožínka
zastoupenástarostouobce ZdeňkemHorákem
do správníhoobvoduobces rozšířenou
DolníRožínka3, 59251,Kraj Vysočina,příslušná
působností
Bystřice nad Pernštejnem.

Čt.rt

Smluvní rozsah výkonu přenesenépůsobnosti
1. Podle $63 odst.l zákonaě.I28l2000 Sb. o obcích,ve znění zákonač.3l3l2002sb.,
budou orgány obce B místoorgánůobce A podle zákonač,|3312000Sb., o evidenci
obyvatel a rodných čísela o změně některých zákonů,ve znénípozdějšíchpředpisů,
vykonávat následující:
a) organy obce B budou zapisovat údajevedenév informačnímsystémuevidence
obyvatel a to v rozsahu $3 písm.g)a h) týkajícíse evidence adres místatrvaléhopobytu,
adres pro doručovánípísemností,počátektrvďého pobytu, popřípadě datum zrušeníúdaje
o místutrvaléhopobytu nebo datu ukončenítrvaléhopobytu nauzemí Ceskérepubliky a
$10b,kdy se na žádostobyvatelevedou údajeo adresepro doručovánípísemností,její
změny nebo zrušení,podle zékonao evidenci obyvatel.
od
b) organy obce A budou údajepodle Čl.It bodu 1 písm.a)tétosmlouvy, získarré
občanůobce předávat orgánu obce B a to vždy nejpozději následujícípracovní den od
jejich obdrženía orgány obce B jsou povinny získanéúdajezaevióovat do informačního
systémuevidence obyvatel nejpozději následujícípracorrníden od jejich obdrŽení'
c) orgány obce A jsou povinny pravomocnérozhodnutío zrušeníúdajeo místutrvalého
pobytu občana(podle $I2 zékonao evidenci obyvatel) předat orgánu obce B nejpozději
následujícípracovní den po nabytíprávní moci rozhodnutía orgány obce B jsou povinny
tento údaj zaevidovat do informačníhosystémuevidence obyvatel nejpozději následující
pracovní den po obdrŽenítohoto rozhodnutí.

čt.rrt

Úhrada nákladů
padesát
odměnuve qýši50,-Kě(s1ory:
obec A poskytneobci B najejíiň,et2526751/0100
smlouvy
plněnípodle čl IJ 1éP
korun českých),uruzíy p'óu.a.ny úkonna zžkJadé
splátkách).
uíde posty,i ^upruběŽněv pravidelnýchčtvrtletních
1oo,nc,,u

Člrv

Doba trvánísmlouvy
ďo 3I.I2.2022.Tatosmlouva
Tatosmlouvase uzavírána doburnčitouodjejíhouzavŤeri
souhlasu
úřaduo udě1ení
j";;;""
dnem,kJy rozhodnutípříslušneňďt.raistého
s uzavřenímsmlouvynabudeprávnímoci.

čt.v

Společnáustanovení
po jejím uzavÍenína
1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně
po dobu 15 dní.
uředních deskách 'uy.i' obeónich úřadůnejméně
strany na úředníchdeskách sqich
z. Po dobu platnosti tétosmlouvy r.yvěsísmlívní
a jejím předmětu.
obecníchúřadůinformaci o uzavření tétosmlouly
přičemžpo jednom' stejnopise
3. Tato smlouva se rryhotovujeve třech stejnopisech,
o
pri,tus,.,;ikrajsřý úřad spo1us přílohami a se žádostí
obdržíobec A, lbó.-B
"
souhlas s uzavŤenímveřejnoprávní smlouvy.
obce A a usnesenízastupitelstva
4. Přílohu k tétosmlouvě tvoří usnesenízastupitelstva
pravomocnérozhodnutípříslušného
obce B o souhlasu s uzavřením tétosmlouvy a
laajskéhouřaduoudělenísouhlasukuzavřenététosmlouvy.
kterépodléhajíschválení
5. Tato smlouv amižeb:it měněna po"'. písemnými.d"{u,t.y,
uřaýu.
smluvních StÍana,o.,hlu'.' příslušnéhokrajského
dohodou stran nebo ýpovědí
6, Smlouvu lze předěasno ukonoit pouze písemně
prvním dnem měsícenásledujícího
s qýpovědní lhůtou2 měsíce.Lhůta ,ieinaběžet
po -c,i.i v němžbyla qipověď doručenadruhéstraně.

V Milasíně dne

1I -12-2018

V Dolní Rožíncedne

#Y
Marie Dvořáková
starostkaobce A

ZdeněkHorák
starostaobceB

