Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Holešova, ze dne 12.06.2017 č. 188/16/RM/2017 a
usnesení Zastupitelstva obce Pacetluky ze dne 05.05.2017 č. 17/2017 uzavírají podle § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí

Čl. I
Smluvní strany
1.
zastoupeno starostou města
adresa:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kraj Zlínský
(dále jen „město“)

Město Holešov
Mgr. Rudolfem Seifertem
Masarykova 628, 769 17 Holešov
00287172
Komerční banka Holešov
19-1624691/0100

a
2.
zastoupena starostou obce
adresa:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kraj Zlínský
(dále jen „obec“)

Obec Pacetluky
Ladislavem Darebníkem
Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova
00287571
Československá obchodní banka, a.s.
180166488/0300

Čl. 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 namísto orgánů obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, budou orgány města místo orgánů obce 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 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),
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 budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města,
bezodkladně písemnou formou, datovou schránkou nebo na emailovou adresu
podatelna@holesov.cz (název předmětu RUIAN) a orgány města 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 poskytne městu na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy odměnu ve výši 50
Kč (slovy: padesát korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III
této smlouvy v pravidelných pololetních platbách na základě účetního dokladu, ze kterého
vyplyne obsah účetního případu a částka úhrady. Úhrady budou poukázány k 15. červenci a
k 15. lednu za příslušné pololetí na uvedený účet města.

Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je účinná dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 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
město, jeden stejnopis obdrží obec 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 a usnesení rady města 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.
(6) 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.

V Holešově dne 11.07.2017

V Pacetlukách dne 11.07.2017

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města

Ladislav Darebník v. r.
starosta obce

