VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
Na zrikladěusnesení
Zastupitelstva
obceNedďov ze ďne 1I.2.2016,ě.0110712016'
a usnesení
rady městaValašské
Klobouky ze dne21.3'2016é.411323/2016,
podle $ 63 odst. 1
uzavítají
zékonač.128/2000Sb., o obcích(obecni zÍízení)
níŽeuvedenésmluvnístranytuto

veřejnoprávnísmlouvu

o výkonu speciálníhostavebníhouřadu ve věcech místníchkomunikacína územíobce
Nedašov

čt.I

Snluvní strany

!

1' obec Nedašov
Zastoupená
starostkouobceBc. Alenou Noviíkovou
adresaobecníhouřadu:Nedašov370"76332 Nedašov
kraj Zlínský
příslušná
do správníhoobvoduobces rozšířenou
působností
VďašskéKlobouky
ICO:00284246
a
2. Město Valašské
K|obouky
zastoupenástaros&ouměstaMgr. Eliškouolšákcvou
adresaměstského
ďadu Masarykovonráměstí
189, 766 0 1 Valašské
Klobouky,
kraj Zlínský
příslušnádo sprárnríhoobvodu obce s rozšířenoupůsobností
ValašskéKlobouky
ICo: 00284ó11

čt.rr

Předmět smlouw

-

J

Předmětemsmlouly je zabezpečení
výkonuspeciiílního
stavebního
úřadupro místď
komunikaceobceNedašovdle zákonač.13lI997sb, o pozemníchkomunikacích,
ve znění
pozdějších
předpisů,orgrí.Lrry
MěÚ Valašské
Klobouky namístoorgánůobceNedašov.

Člrrr

Sm|uvnírozsah výkonu přenesenépůsobnosti
ye znénipozdějších
1.) Podle $ 63 odst.1 zikona č' 12812000
Sb.,o obcích(obecnízřízení),
předpisů'budouorgányměstaValašské
Klobouky vykonávatmístoorgánůobceNedašov
podle $ 16 odst.1 ve spojenís $ 40 odst.5 písm.b) zákonač,.I3l1997 sb.' o pozemních
komrrnikacích,
ve zněnípozdějšíchpředpisů,veškeroupřenesenoupůsobnost
související
s výkonem státní sprály v oblasti speciálního stavebníhoúřadu ve věcech místrrích
komunikacína katastrálním
územíobceNedašov'

2') Správnípoplatky,nríkladyřízenía santce,kteréorgányMěsta ValašskéKlobouky uloŽí
nebovyberoupň výkonupřenesené
působnosti
podle tétosmlouvy,jsou příjmemMěsta
Valašské
Klobouky.

Ó. rv

Úhrada nák|adů
Město Valašské
Klobouky budepřenesenoupůsobnost
dle tétosmlouly vykonávatbezplatně'

Čt.v

Doba trvání smlouly

'

1.) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí kajského úřadu Zlínského kraje o
udělenísouh|asus uzavřenímtétosmlouly nabudeprávní moci.
2.) Tato smlouva se uzavírána dobu neurčitou.
3.) Smlouvu lze předčasněúončit pouze písemnědohodou stran nebo výpovědí s výpovědní
lhůtou 2 měsíce. Lhůta začiná běžet pnmím dnem měsíce následujícíhopo měsíci, v
němžbyla výpověď doručenadruhéstraně.

Člvr

SpoIečnáustanovení
1.) Smlul,rrí strany zveřejní veřejnoprávní smlour,u bezodkladně po jejím uzavření na
uředníchdeskáchsvýchobecníchuřadůnejméně
po dobu 15 dní($ 66c odst.2 zékonač.
128/2000
Sb.).
2.) Po dobu platnosti této smlouly v}wěsísmluvní strany na uředníchdeskách svých
obecníchúřadů
informacio uzavřenítétosmlouly ajejímpředmětu.
3.) Tato smlouvase lyhotolrrje ve třech stejnopisech,přičemž
jeden stejnopisobdržíobec
jeden
Nedašov,
stejnopis obdrží město Valďské Klobouky a jederr stejnopis
veřejnoprávní
smlouvys přílohamiobdrŽíkrajskýuřad Zlínského
krajespoluse žádostí
o
souhlass uzavřenímveřejnoprávnísmlouly.
4.) Přílohuk tétosmlouvětvoříusnesenízasfupitelstva
obceNedašova usnesenírady města
ValašskéKlobouky o souhlasus uzavřenímtétosmlouvy a pravomocnéroáodnutí
kajskéhoúřaduZlínského
krajeo udělenísoúlasu k uzavřenismlouvy.
5.) Tato smlouva muŽe bý měněnapouze písemnýmidodatky,kterépodléhajíschvií|ení
smluvníchstrana souhlasukraiskéhoúřaduZlínského
kraie.
V Nedašovdne2l.3.2016

Ve ValašskýchKloboukáchdne 21'3.2016
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Bc. Alena Novráková
starostka obce
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Mgr. Eliškaolšáková
starostkaměsta
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