
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vrchovany, ze dne 21. 1. 2015 č. 7/6/2015 
a usnesení rady Města Doksy, ze dne 16. 2. 2015 č. R 116/15 a) 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 

 
Čl. I 

Smluvní strany 
1. Obec Vrchovany 
zastoupená starostou obce Jaroslavem Křupalou 
Vrchovany 26 
472 01 Doksy 
kraj Liberecký  
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou  
působností město Česká Lípa 
IČO: 00673081 
(dále jen „obec Vrchovany“) 

a 
2. Město Doksy 
zastoupené starostkou města Ing. Evou Burešovou  
náměstí Republiky čp. 193 
472 01 Doksy 
kraj Liberecký 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou  
působností město Česká Lípa 
IČO: 00260444 
(dále jen „město Doksy “)  

 
Čl. 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 města Doksy namísto 
orgánů obce Vrchovany. 

 
Čl. III 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 
(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen 
zákon o obecním zřízení), budou orgány města Doksy místo orgánů obce Vrchovany 
podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, 
zapisovat do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
následující údaje: 
a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech  
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
 



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

Úhrada nákladů  
Obec Vrchovany poskytne městu Doksy na jeho účet č. 70127824/0600, vedený u 
GE Money Bank, a.s. pobočka Doksy, odměnu ve výši 100 Kč (slovy: Jednostokorun 
českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy 
(odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách). 

 
Čl. V 

Doba trvání smlouvy 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy 
rozhodnutí krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této 
smlouvy nabude právní moci. 
 

Čl. VI 
Společná ustanovení 

(1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 
úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb.).  
(2) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží 
obec Vrchovany, jeden stejnopis obdrží město Doksy a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.  
(3) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Vrchovany a usnesení 
rady města Doksy o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.  
(4) Smlouvu lze 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.  
 
 
Vrchovany  dne 18. 2. 2015   Doksy dne 18. 2. 2015 
 
 
Jaroslav Křupala,  v.r.  
starosta obce Vrchovany 

 
Ing. Eva Burešová, v.r.  
starostka města Doksy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhodnutí o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy nabylo právní moci 18. 3. 2015 


