
Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 24. listopadu 2015 č.
409/23/RM/2015 a usnesení Rady města Staré Město ze dne 11. listopadu 2015 č. 1./3.1,
uzavírají niže uvedené smluvní strany veřejnoprávní smlouvu takto:

Cli
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou
IČ: 00291471
číslo účtu: 15430783 19/0800

a

2. Město Staré Město
se sídlem náměstí Hrdinů 100, Staré Město, PSČ 686 03, Zlínský kraj,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupené starostou Josefem Bazalou
IČ: 00567884
číslo účtu: 12327721/0100

ČI. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
budou orgány města Uherské Hradiště vykonávat namísto orgánů města Staré Město
v jeho správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní
správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy
budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými orgány v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí pro správní obvod města Staré Město.

ČI. III
Úhrada nákladů

1. Město Staré Město se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště
v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní

, . smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 12.000 KČ ročně.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že
město Staré Město převede po dobu platnosti této smlouvy vždy nejpozději do 31. března
každého kalendářního roku uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště.



ČI. IV
Doba trvání smlouvy

l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní
moci.

2. Platnost této smlouvy konči:
a) písemnou dohodou stran
b) výpovědí jedné ze stran podanou písemně vždy

roku. výpověď' musí být doručena druhé straně
pouze k 3 l. prosinci běžného kalendářního
nejpozději tři měsíce předem.

ČI. V
Společná ustanovení

l. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle ČI. II. této smlouvy.

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, městem Staré Město zahájená a neukončená,
budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, k němuž by jinak byly příslušné orgány města
Staré Město ke dni uzavřeni smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem
města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých
obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město
Staré Město, jeden stejnopis obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádosti o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady města Staré Město a usneseni Rady města
Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kaje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Uherském Hradišti dne, ,! ,"l! ,!!15 Ve Staré Městě dne..?. .tě .,y Ir"

Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

.

Josef Bazal
starosta města St é Město
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