Veřejnoprávní smlouva
o výkonu části působnosti na úseku výkonu státní správy evidence obyvatel
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Všeradov č. 2/2020/14 ze dne 30. 6. 2020 a usnesení
Rady města Hlinska č 70/2020/17 ze dne 20. 7. 2020 uzavírají podle ust. § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 63 a násl. zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů niže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:
ČI. I
Smluvní strany

l. Obec Všeradov
zastoupená starostou JUDr. Lubošem Mikeškou
se sídlem Všeradov 39, 539 01 Hlinsko, kaj Pardubický
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko
IČO: 00271209
(dále jen ,,obec Všeradov")
a

2. Město Hlinsko
zastoupené starostou Miroslavem Krčilem, DiS.
se sídlem Hlinsko, Poděbradovo náměstí Cp. 1, 539 23, kraj Pardubický
IČO: 00270059
(dále jen ,,město Hlinsko")

ČI. II
Předmět smlouvy
(l) Město Hlinsko se touto smlouvou zavazuje vykonávat namísto obce Všeradov část přenesené působnosti při výkonu státní správy podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o evidenci obyvatel"), a
to výkon agendy správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona
o evidenci obyvatel.
(2) Touto smlouvou nejsou dotčeny ostatní činnosti mimo agendy správního řízení o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona o evidenci obyvatel, které obec Všeradov
vykonává na základě zákona o evidenci obyvatel.
(3) Obec Všeradov se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat plnou součinnost orgánům
města Hlinska při projednávání správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
zejména pak poskytnout městu Hlinsku ve lhůtě 3 pracovních dnů jím požadované
podklady potřebné k provedení dokazování v předmětném řízení (kopie přihlašovacího
lístku k trvalému pobytu toho, jehož trvalý pobyt má být rušen apod.)
ČI. III
Úhrada nákladů

(l) Obec Všeradov se zavazuje uhradit městu Hlinsku náklady ve výši 2.000 KČ za každé
správni řízení provedené Městským úřadem Hlinsko za obec Všeradov na základě této
l

smlouvy bez ohledu na to, zda bude v rámci tohoto řízení rozhodnuto o zrušeni údaje
o místu trvalého pobytu či zda bude návrh zamítnut nebo řízení zastaveno. Společné řízení
dle § 140 správního řádu se pro účely tohoto ustanoveni pokládá za jedno správní řízení.
(2) Úhrada nákladů bude splatná vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok.
(3) Město Hlinsko se zavazuje do 31. ledna roku následujícího předložit obci Všeradov výčet
správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu provedených v předcházejícím
kalendářním roce Městským úřadem Hlinsko za obec Všeradov, specifikovaných spisovou
značkou, pod kterou jsou Městským úřadem Hlinsko evidována, s vypočítanou celkovou
výši nákladů za výkon předmětu této smlouvy v předcházejícím kalendářním roce.
(4) Obec Všeradov se zavazuje do 30 dnů ode dne obdržení tohoto vyúčtování uhradit městu
Hlinsku celkovou výši nákladů za výkon předmětu této smlouvy na bankovní účet města
Hlinska vedený Komerční bankou, a.s., č. 3362853 1/0100, variabilní symbol 00271209.
ČI. IV
Doba trvání smlouvy

(l) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou
dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou l měsíc, přičemž výpověď' ani jedné ze
smluvních stran nemusí být zdůvodněna. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena druhé straně.
(2) Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
ČI. V
Zmocnění k zastupování

Obec Všeradov tímto uděluje plnou moc městu Hlinsku pro účely zastupování obce Všeradov
při řízení o udělení souhlasu s touto veřejnoprávní smlouvou u Krajského úřadu Pardubického
kraje.
ČI. VI
Společná ustanovení

(l) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na svých
úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
(2) Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této veřejnoprávní smlouvy a jejím předmětu.
(3) Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran a souhlasu příslušného krajského úřadu.
(4) Tato smlouva je vylĹotovena v pěti stejnopisech, přičemž jedno vyhotoveni smlouvy obdrží
obě smluvní strany po jejím podpisu, další s příslušnou doložkou po udělení souhlasu
Krajským úřadem Pardubického kaje a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Pardubického kraje.
(S) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Všeradov a usnesení Rady města
Hlinska o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
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