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Obec Příbram na Moravě
Příbram na Moravě 33
664 84 pošta Zastávka u Brna

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přene ené pů obno ti podle ust. § J 2 zák. č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných čí lech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpi Ů, ze dne 23.03.2009, nabytí účinno ti dne 20.05.2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní rozhodlo souhlasu
s uzavřením shora uvedené veřejnoprávní smlouvy' rozhodnutí č. j. JMK 48587/2009, sp. zn.
-JMK 48587/2009/0KP, nabylo právní moci dne 20.05.2009.

V příloze zasíláme jedno vyhotovení shora uvedené veřejnoprávní smlouvy, za účelem
vyvěšení smlouvy na úřední desce.

V Rosicích dne 25.05.2009

Ing. Petr Klíma
starosta

Příloha: originál Veřejnoprávní smlouvy ze dne 23.03.2009
kopie Přílohy dle čI. V., odst. 5) písmo a.



Veřejnoprávní smlouva
o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

a základě usnesení Rady Města Rosice ze dne 17.2.2009 a usnesení Zastupitelstva Obce
Příbram na Moravě ze dne 14.1.2009

uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

ČI. I
mluvní strany

1. Město Rosice
zastoupené starostou města Ing. Petrem Klímou
se sídlem Palackého nám. 13,665 01 Rosice
IČ:00282481
Městský úřad Rosice, kraj Jihomoravský
(dále jen "Město Rosice')

a

2. Obec Příbram na Moravě
zastoupená starostou obce Jiřím Hradeckým
se sídlem Příbram na Moravě 33
IČ: 00282413
Obecní úřad Příbram na Moravě, kraj Jihomoravský
(dále jen "Obec Příbram na Moravě")

ČI. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 b. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
budou orgány Města Rosice vykonávat namísto orgánů Obce Příbram na Moravě
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle ust. § 12 zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Rosice místně příslušnými správními
orgány v řízeních o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro správní obvod Obce
Příbram na Moravě.



ČI. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čI. II této smlouvy poskytne Obec
Příbram na Moravě ze svého rozpočtu Městu Rosice na jeho účet u KB Brno-venkov
Č. 9005-23026641/0100 VS 15 příspěvek ve výši 800 Kč (slovy osm set korun
českých) za každé správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, které orgány
Města Rosice zahájí jako místně příslušné správní orgány pro správní obvod Obce
Příbram na Moravě.

2) Tuto částku Obec Příbram na Moravě uhradí Městu Rosice pololetně za období do 30.
června a za období do 31. prosince příslušného kalendářního roku.

3) Město Rosice zašle obci Příbram na Moravě do 30 dnů po skončení rozhodného
období pro zaplacení úhrady přehled o počtu správních řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu v tomto období zahájených Městem Rosice v případech, kdy je místně
příslušné k uvedenému správnímu řízení pro správní obvod obce Příbram na Moravě.
Součástí přehledu bude ivyúčtování částky, kterou obec Příbram na Moravě uhradí
Městu Rosice. Jestliže v tomto období nebude zahájeno žádné výše uvedené správní
řízení, přehled o počtu správních řízení zasílán nebude.

4) Úhrada za předmět této veřejnoprávní smlouvy je splatná do 15 dnů ode dne doručení
přehledu o počtu správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ajejich
vyúčtování.

ČI. IV
Doba trvání smlouvy

1) Tato smlouvaje uzavřena dnem kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.

2) Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů
ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet dnem následujícím po jejím
doručení druhé straně.

ČI. V
Společná ustanovení

1) Vzhledem k tomu že Obec Příbram na Moravě nemá žádné písemné materiály
vztahující se k výkonu činností dle ust. čI. II této smlouvy, nebude Městu Rosice
žádné písemné materiály ani předávat. Město Rosice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úřednich deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
úřadů informaci o uzavření této smlouvy ajejím předmětu.



4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží
Město Rosice, jeden obdrží Obec Příbram na Moravě ajeden stejnopis této
veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o
souhlas s jejím uzavřením.

5) Přílohy k této smlouvě tvoří:
a. Usnesení Rady Města Rosice ze dne 17.2.2009 o souhlasu s uzavřením této

smlouvy
b. Usnesení Zastupitelstva Obce Příbram na Moravě ze dne 14.1.2009 o souhlasu

s uzavřením této smlouvy
c. pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení

souhlasu k uzavření smlouvy.
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starosta Obce Příbram na LVěIng. Petr Klíma

starosta Města Rosice


