VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Čl. I
Smluvní strany
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1
586 01 Jihlava
IČO
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupení

: 00286010
: Česká spořitelna
: 19-1466072369
: MgA Karolína Koubová

a
obec Malý Beranov
Malý Beranov 36
586 03 Malý Beranov
IČO
Zastoupení

: 00543713
: Ing. Martin Zach, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány Statutárního města Jihlava – Magistrátu města Jihlava namísto orgánů
obce Malý Beranov vykonávat následující úkony:
a)
orgány Statutárního města Jihlava budou zapisovat údaje vedené v informačním
systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“)
týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátku
trvalého pobytu, popřípadě data zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo data ukončení
trvalého pobytu na území České republiky, a v rozsahu § 10b zákona o evidenci obyvatel,
podle kterého se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností a její
změně nebo zrušení;
b)
orgány obce Malý Beranov budou údaje podle Čl. II písm. a) této smlouvy, získané
od občanů obce, předávat orgánu Statutárního města Jihlava, a to vždy nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení a orgány Statutárního města Jihlava jsou povinny získané
údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní
den od jejich obdržení;

c)
orgány obce Malý Beranov jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu občana (podle § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu
Statutárního města Jihlava nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci
rozhodnutí a orgány Statutárního města Jihlava jsou povinny tento údaj zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení
uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Malý Beranov ze svého
rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-1466072369, který je veden u České
spořitelny, odměnu ve výši 80 Kč (slovy: osmdesát korun českých) za každý provedený
evidenční úkon.
Odměnu se obec Malý Beranov zavazuje hradit průběžně v pravidelných čtvrtletních
splátkách.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy, zrušení smlouvy
Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.
Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí,
s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému
úřadu Kraje Vysočina ke zveřejnění ve věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec
Šimanov, jeden stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad Kraje
Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení zastupitelstva obce
Šimanov a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 96. schůzi Rady města Jihlavy dne
28.4.2022 usnesením č. 1725/22-RM

V Jihlavě dne

V Malém Beranově dne

MgA Karolína Koubová

Ing. Martin Zach

primátorka Statutárního města
Jihlava

starosta obce Malý Beranov

