
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení zastupitelstva obce Medový Újezd ze dne 22.9.2011 Č. 7 a usnesení
zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 31.10.2011 Č. 08/10/2011 - 13.1 uzavírají podle § 63
odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu
o zabezpečení provedení zápisů údajů ·do informačního systému územní identifikace,

adres a nemovitostí

Či. I
Smluvní strany

1. Obec Medový Újezd
zastoupená starostkou obce Jaroslavou Šrámkovou
adresa obecního úřadu: Medový Újezd 14, 337 01 Rokycany 1
kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Rokycany
IČO: 18243622
(dále jen "obec Medový Újezd")
a
2. Obec Holoubkov
zastoupená starostou obce Ing. Lukášem Fišerem
adresa obecního úřadu: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov
kraj Plzeňský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Rokycany
IČO: 00258717
(dále jen "obec Holoubkov")

ČI. 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 obce Holoubkov namísto orgánů obce
Medový Újezd.

ČI. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
zákona Č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Holoubkov místo orgánů obce Medový Újezd
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)

b)

podle § 42 odst. 1 až 3 zákona Č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec Medový Újezd
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),

podle § 43 odst. 4 zákona Č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na
ostatní územní prvky),

podle § 44 odst. 1 zákona Č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a
změny příslušnosti stavebních objektů do části obce).

c)



(2) Orgány obce Medový Újezd budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu obce
Holoubkov, bezodkladně a orgány obce Holoubkov jsou povinny získané údaje zapsat
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující
pracovní den od jejich obdržení.

ČI. IV
Úhrada nákladů

Obec Medový Újezd poskytne obci Holoubkov na její účet Č. 0843084329/0800,
vedený u České spořitelny a.s., pobočka Rokycany odměnu ve výši 100,-Kč (slovy: jednosto
korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čI. III této smlouvy
(odměna bude poskytována v pravidelných ročních splátkách, a to na základě vystavení
faktury s přehledem provedených úkonů).

ČI. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího uzavření do konce roku 2014.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

ČI. VI
Společná ustanovení

(1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejrrn 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
obec Medový Újezd, jeden stejnopis obdrží obec Holoubkov 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 Medový Újezd a usnesení
zastupitelstva obce Holoubkov 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 předčasně 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.

~~* %. -,- .:
Jaroslava Šrám ková ~Rok,/co.

starostka obce Medový Újezd
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Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov

V Holoubkově dne 1.11.2011
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OBEC HOLOUBKOV
Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov Tel.: 371 751 130 (administrativa)

371 751 131 (starosta)
Fax: 371 751 165
E-mail: ouholoubkov@netro.cz

http://www.obecholoubkov.cz

VÝPIS Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTV A OBCE HOLOUBKOV

Zastupitelstvo obce Holoubkov schválilo na svém jednání dne 31.10.2011 usnesení pod
číslem 08/10/2011 -13.1 v následujícím znění:

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů uzavření veřejnoprávní smlouvy
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí s Obcí Medový Újezd.

Výsledek hlasování:
PRO 10, PROTI O,ZDRž O

Miroslav Vild
místostarosta obce Holoubkov

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov

Bankovní spojení: ČS 0843084329/0800 IČ: 258717 DIČ: CZ00258717 Plátce DPH pro ÚSC



Obecní úřad Medový Újezd, Medový Újezd 14, 337 01 Rokycany

Výpis ze zápisu č.4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Medový Újezd
konaného dne 22.9.2011

- bod ě, 7 programu: Různé:

,,7) Předsedající seznámila přítomné s projektem RÚIAN. Jedná se o zápis údajů do informačního
systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů. Informovala přítomné o vypsaném školení, kterého se zúčastnila
s místo starostkou obce (20.9.2011). Veškeré informace jsou přístupné na adrese www.ruian.cz.
Předsedající informovala přítomné o povinnosti provádění těchto zápisů. Na základě toho, že obec nemá
zřízený CzechPoint, je povinna zajistit tyto povinnosti u jiné obce. Na základě včerejšího projednání
se starostou obce Holoubkov, je možné podat návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí
Holoubkov. Obec je povinna uzavřít smlouvu do konce září 2011. Za každý provedený úkon na základě
této smlouvy bude poskytována odměna v předběžně sjednané výši 100,- Kč za jeden úkon plynoucí
z této smlouvy. Za každé pololetí nám Obec Holoubkov vystaví fakturu s přehledem provedených úkonů.
Předsedající vyzvala přítomné k podání dotazů a připomínek. Dále podala návrh na hlasování o uzavření
výše uvedené VP smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Medový Újezd schvaluje uzavření veřejnoprávnf smlouvy o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s Obcí
Holoubkov.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdržel se O
K vyřízení této Veřejnoprávní smlouvy je pověřena: pí. Gálová
Toto usnesení bylo schváleno."

Obecní úfad MEDOVÝ ÚJEZD
MEDOVÝ ÚJEZD 14

. ~7 01 Ro cany

\j I

Jaroslava Šrámková
starostka obce

Tel. č.: 371 792069, 724 165223
E-mail: medoyy.ujezd@centrum.cz




