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Ísu t.ouva
vr Řelruo pnÁvru
provedenízápisůúdaiůdo informačního
svstémuúzemní
o zabezpěčení
identifikace.adres a nemovitostí
znění
uzavřenápod|es 63 odst.1) zákonao obcíchv p|atném

Čl.l
Smluvnístrany
1. Obec Jankov
Jonákem
zastoupenástarostouobce Miros|avem
úřaduJankov29, 393 01 Pelhřimov
adresaobecního
kraj Vysočina..'.
působností
Pe|hřimov
obvoduobces rozšířenou
přís|ušná
do správního
ICO:00583464
(dá|ejen ,,obec,.)
a
2. Město Pelhřimov
zastoupená starostou obce Leopo|demBambu|ou
adresa obecníhoúřaduMasarykovonáměstí1, 393 01 Pelhřimov
kraj Vysočina.....
Pe|hřimov
přís|ušná
do správníhoobvodu obce s rozšířenoupůsobností
ICO: 00248801
(dá|ejen ,,Město..)

ČI.ll
Předmětsmlouvy
systému
provedenízápisůúdajů
do informačního
Předmětemsm|ouvyje zabezpečení
pod|e
o
zák|adních
111/2009
Sb.,
zákona
č.
územníidentifikaceadres a nemovitostí
předpisů,
orgányMěstanamístoorgánůobce obce.
ve zněnípozdějších
registrech,
ČI.llt
Smluvnírozsah výkonu přenesenépůsobnosti
(1) Podle $ 63 odst.1zákona č' 128l2oo0sb., o obcích(obecnízřízení),ve znění
Sb., budouorgányMěsta místoorgánůobce pod|ezákona č.11112009
zákonač,.313t2oo2
předpisů,zapisovatdo informačního
Sb., o zák|adníchregistrech,ve znění pozdějších
údaje:
nás|edující
adresa nemovitostí
identifikace,
územní
systému
pokud
stavebníobjektnevyŽaduje
11112009
Sb.,
pod|e
zákona
č.
1
aŽ3
a)
$ 42 odst.
úřadua obec je protoeditoremtěchto
stavebnímu
ani oh|ášení
stavebnípovo|ení
údajestavebního
údajůpod|e$ 42 odst. 4 zákona č' 111l2oo9Sb. (identifikační

:
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objektu a údajeo jeho vazbách na ostatníúzemníprvky a na územně evidenční
jednotku část obce, údaje o definičnímbodu stavebnÍhoobjektu, údaje o typu
stavebníhoobjektu,způsobujeho vyuŽitía jeho technickoekonomickýchatributech,
technickoekonomickýatribut stavebního objektu, kteým je měsíc a rok jeho
odstranění),
b) pod|e$ 43 odst. 4 zákona č, 111l2oo9Sb' (název u|ice a údajeo vazbách u|ice na
ostatníúzemníprvky),
c) pod|e$ 44 odst. 1 zákona č, 11112009Sb. (změny údajůo adresnímmístěa změny
přís|ušnosti
stavebníchobjektůdo částiobce).
(2) orgány obce budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu Města,
a
bezodk|adněformou datovézprávy, případněosobnímdoručenímna odbor informačních
komunikačních
techno|ogiíMěU Pelhřimov, Přažská 127 a orgány Města jsou povinny
systémuúzemníidentifikace,adres a nemovitostí
získanéúdajezapsat do informačního
jejich
pracovní
od
obdržení.
den
nás|edující
nejpozději

Čl.tv

Úhrada nákladů
č.622101359/0800
obec poskytneMěstu na jeho účet
, vedenýu ČS a.s.,variabi|ní
symbol 94/|co organizace(max. 10 znaků),odměnu ve výši 100.Kč(s|ovy:stokorun
českých)
za každýprovedenýúkonna zák|aděp|něnípodle č|.|||tétosm|ouvy(odměna
průběŽně
po|o|etních
v pravide|ných
sp|átkách)'
budeposkytována

čl.v

Doba Úěinnostism|ouvy
sm|ouvao zabezpečeníprovedenízápisů údajůdo informačního
Veřejnoprávní
systémuúzemníidentifikace,adres a nemovitostí
se uzavírána dobu neurčitou.
Tato
přís|ušného
sm|ouvaje uzavřenadnem,kdy rozhodnutí
krajského
úřaduo udělenísóuh|asu
s uzavřením
tétosm|ouvynabudeprávnímoci.
Čl.vl
Společnáustanovení
po jejímuzavřenína
(1) Sm|uvnístranyzveřejníveřejnoprávní
sm|ouvubezodk|adně
.l5
dní ($ 66c odst. 2 zákona
úředních
deskáchsvých obecníchúřadůnejméněpo dobu
č'12812000
Sb.)'
(2) Po dobu p|atnosti
tétosm|ouvyvyvěsísmluvnístranyna úředních
deskách suých
jejím
předmětu.
informaci
o
uzavření
této
sm|ouvy
a
obecních
úřadů
jeden stejnopisobdrŽí
přičemž
(3)Tatosm|ouvase vyhotovuje
ve třech stejnopisech,
sm|ouvys pří|ohami
obec, jeden stejnopisobdržíMěsto a jeden stejnopisveřejnoprávní
přís|ušný
veřejnoprávní
sm|ouvy.
krajskýúřadspo|use Žádostío souhlass uzavřením
obdrŽí
(4) Pří|ohuk tétosm|ouvětvoříusnesenírady (zastupite|stva)
obce a usnesenírady
pravomocné
přís|ušného
tétosmlouvya
rozhodnutí
krajského
Městao souh|asus uzavřením
úřaduo udě|ení
souhlasuk uzavřenísmlouvy.
(5) Tato smlouva můŽebýt měněna pouze písemnýmidodatky,kterépod|éhají
strana souh|asupříslušného
krajského
úřadu.
schvá|enísmIuvních
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(6) Smlouvu|ze předčasněukončitpouze písemnědohodoustran, nebo uýpovědís
po
výpovědnílhůtou2 měsíce. LhůtazačínáběŽet prvnímdnem měsíce nás|edujícího
druhé
straně.
měsíci,v němŽbylavýpověd'doručena
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