
Veřejnoprávní smlouva ě,. sÚIfrt/1

Na základě usnesení rady města Ža'aru nad Sázavou č'51 1l2o16lsÚ ze dne 8.2.2016 a usnesení
zastupitelstva obce RADoSTÍN NAD osLAVoU ze dne 28.1 '2016, uzavÍra1í níŽe uvedené smluvní
strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

čl' l
smluvní strany

1" Město Žd'ár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem' lČ 295841 , Žd'ár nad
Sázavou, Žižkova227t1,591 31 Žd'árnadSázavou' krajVysočina ,

2. obec RADOSTíN NAD osLAVoU, zastoupená starostou panem Josefem FabÍkem
lČ '' 00295248, kra]VysoČina

ct. il
Předmět smlouvy

V souladu s $ 63 odst. 1 zákana č' 12812000 Sb.' o obcích, ve znění pozdějŠích předpisů' budou
orgány Města Žd'ár nad Sázavou namísto orgánů obce RADOSTÍN NAD OSLAVOU vykonávat
přenesenou působnost svěřenou zvláŠtními zákony orgánům obce RADoSTÍN NAD OSLAVOU
v rozsahu vymezgném touto smlouvou.

Čl. ltl
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s $ 63 odst. i zákona Č' 128n0aa Sb., o obcích, ve znění pozdějŠích předpisů, bucle
Městský úřad Žd'ár nad Sázavou' odbor stavební, vykonávat namísto obce RADOSTíN NAD
OSLAVOU v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení $ 40 odst. 5 písm. b) zákona
č.13l1997 Sb., o pozemních komunikacÍch, ve znění pozdějŠích předpisů.

čl. tv
Podmínky výkonu přenesené působnosti

1. Na základě této smlouvy bude Městský Úřad Žd'ár nad Sázavou, odbor stavební, místně
přísluŠným správním orgánem v íízení ve správním obvodu obce RADoSTíN NAD osLAVoU.
2' Správní poplat(y vybírané Městským úřadem Žd'ár nad Sázavou při výkonu přenesené
působnosti dle této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Žd'ar nad Sázavou.
3. Výnos pokut uloŽených Městským Úřadem Žd'ár nad Sázavou, odborem stavebním a náhrada
nákladů řízenípřivýkonu přenesené působnostije příjmem rozpočtu města Žd'aru nad Sázavou.

. č!.lV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec RADoSTíN NAD osLAVoU městu
Zd'ár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výŠi 4.800 Kč za kaŽdé provedené správní řízení
ukončené vydáním rozhodnutí nebo opatření (to neplatí v případě zpětvzetí Žádosti a bez
provedených úkonů ve správním řízení) na základě plnění podle čl. lll této smlouvy. Tato částka bÚde
splatná do '10dnů ode dne doručení vyúčtování' které provede město Žd'ár nad Sázavou vŽdy
k30.6. a k 31.12. přísluŠného roku. Smluvní strany se dohodly, Že součástí vyúčtování bude příloha,
ve které bude uvedeno jméno a příjmení Žadatele/stavebníka a č'j. vydaného rozhodnutí nebo
opatření.



Čl. v
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12'2o1B.
Tato smlouva je uzavřena dnem' kdy rozhodnutí Krajského Úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

čt. vl.
Společná ustanovení

1" obec RADoSTíN NAD osLAVoU předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému
úřadu Žďár nad Sázavou veŠkerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. lll' této
smlouvy. Městský úřad Žd'ár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou sluŽbu šouvisející s výkonem činností podle čl. lll této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnŮ a zašlou ji krajskému úřadu kzveřejnění ve Věstníku
právních předpisŮ kraje.
3" Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na Úředních deskách svých úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemŽ jeden stejnopis obdží město Žd'ár
nad Sázavou, jeden stejnopis obdrŽí obec RADOSTÍN NAD OSLAVOU a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrŽí Krajský úřad spolu s Žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žd'áru nad Sázavou a usnesení
zastupitelstva obce RADOSTíN NAD OSLAVoU o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělenísouhlasu k uzavření smlouvy.
6. obec RADoSTíN NAD osLAVoU souhlasí s tím, Že ze strany města bude, resp. můŽe být,

zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílČí informace ýkající se této smlouvy a jejího plnění
v registru smluv, vedeném Portálem veřejné správy'

ve Žďarenad Sázavo u ani" ../(;.1...(!/.('

óB E

*^!\,/ Ýq
I

Mgr.Zdeněk Navrátil
starosta města Žd'áru nad Sázavou

Josef Fabík,
starosta obce Radostín nad oslavou



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
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WVYPRAVENO DNE 9.3. 2016 KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE VYsoČlNA
oddělení ostatních správních činností
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJl 2240612016, Sp.zn.:oosČ 19712016 ooSC/6

Rozhodnutí
Účastníci řÍzení;

- Město Žd'ár nad Sázavou, ŽiŽkova 22711, Žd'ár nad Sázavou, lČ 295841
- obec Hodíškov, Hodíškov č' 52,lČ oosooosl
- Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, Nové Veselí, lČ oozg+gza
- obeó Radostín nad oslavou, Radostín nad oslavou č' 223, |Č 295248
- obec Sirákov, Sirákov č,' 45, tČ s+szlg

Výrok
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností, správní orgán příslušný
podle s 160 odst' 5 zákona č. 500i2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,správní řád"); apodle$63odst. 1zákonač. 128l2oa0sb.,oobcích(obecní zřízeni), veznění
pozdějších předpisů, rozhodl ve společném řízení dne 9. 3.2016 takto:

Krajský úřad Kraje Vysočina uděluje sou!t19 s uzavřením Ve=řejnoprávních smluv mezi
městem Zďár nad Sázavou, Zižkova22711,Zd'ár nad Sázavou, lG 295841 a

- obcí Hodíškov, Hodíškov č.52,lč 00560031 -- Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, Nové Veselí, lc 00794926
- obcí Radostín nad oslavou, Radostín nad oslavou č,.223,lc 295248
- obcí Sirákov, Sirákov č. 45, lc 545279

jejichž předmětem je výkon přenesené působnosti v rozsahu stanoveném $ 40 odst. 5
písm. b) zákona č. 13/{997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

odůvodnění
S ohledem na skutečnost, Že se vyhovuje všem účastníkům řizení v plném rozsahu, není
odŮvodnění rozhodnutítřeba (S 68 odst. 4 správního řádu).

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastník řízení, kterému se oznamuje, podat ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, odvolání k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

V Jihlavě dne: 9. 3.2016

otisk úředního razítka

Mgr. David Marek v.r.
Úředník oddělení ostatních správních činností


