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Veřejnoprávní smlouva č. 1074/2019 uzavřjéiiá mezi
městem Znojmem a městysem Lukov
o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností
Na základě usnesení Rady města Znojma č. 47/2019, bod č. 2130 ze dne 18.11.2019
a usnesení Zastupitelstva městyse Lukov č. 7/2019/Z10 ze dne 22.10.2019 uzavírají níže
uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 159 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu:
ČI. I

Smluvní strany
1. Město Znojmo, IČO 00293881
zastoupené starostou města Janem Groisem, MBA
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, kraj Jihomoravský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo
(dále jen město Znojmo)
a
2. Městys Lukov, IČO 00636843
zastoupená starostou městyse Markem Langerem
Lukov 92, 669 02 Znojmo, kraj Jihomoravský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo
(dále jen městys Lukov)

ČI. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) Dle ust. § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 159 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, budou orgány města Znojma vykonávat namísto orgánů obce Lukov
v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb.,
0 evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některýctv zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány města Znojma místně příslušnými správními
orgány v řízeních o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro správní obvod městyse
Lukov.
Č I. III

Úhrada nákladů
(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Lukov ze svého rozpočtu
městu
Znojmu
na
jeho
účet
č.
19-5056440227/0100,
variabilní
symbol: 3160000583, příspěvek ve výši 2.500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých),
za každé správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, které orgány města
Znojma zahájí jako místně příslušné správní orgány pro správní obvod městys Lukov.
(2) Tuto částku městys Lukov uhradí městu Znojmu pololetně za období leden až červen a
červenec až prosinec příslušného kalendářního roku.
(3) Město Znojmo zašle městysu Lukov do 30 dnů po skončení rozhodného období
pro zaplacení úhrady přehled o počtu správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu v tomto období zahájených městem Znojmem v případech, kdy je místně příslušné
k uvedenému správnímu řízení pro správní obvod městys Lukov. Součástí přehledu bude
1 vyúčtování částky, kterou městys Lukov uhradí městu Znojmu. Jestliže v tomto období

nebude zahájeno žádné výše uvedené správní řízení, přehled o počtu správních řízení
zasílán nebude.
(4) Úhrada za předmět této veřejnoprávní smlouvy je splatná do 15 dnů ode dne doručení
přehledu o počtu správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a jejich
vyúčtování.

ČI. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2022. Tato smlouva je
uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

ČI. V
Společná ustanovení
(1) Městys Lukov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Znojmu veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností dle ust. čl. II této smlouvy. Město Znojmo
vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem
činností dle ust. čl. II této smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření
na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys
Lukov, jeden stejnopis obdrží město Znojmo a jeden stejnopis smlouvy s přílohou obdrží
Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
(5) Přílohu k té to smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva městyse Lukov a usnesení Rady
města Znojma o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje o udělení souhlasu k uzavření ámlouvy.
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