
Veřejnoprávní smlouva
č.25/2018/S

Na základě usnesení Rady města Litomyšle č. 933/18 ze dne 20.11.2018 a usnesení Zastupitelstva obce
Vldlatá Seč č. 8/6/2018 ze dne 20.09.2018, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:

Či. I
Smluvnf sb'any

1. Město Utom šl
zastoupené starostou města Mgr. Danielem Brýdlem, LLM.
rčo. 00276944
DIČ: 264-276944
bankovní spojenf: Komerčrlf banka Utomyšl

číslo účtIJ 926591/0100
adresa městského úřadu: Bn Šťastných 1000,57020 Utomyš!
kraj Pardubický

2. Obec Vidlatá Seč
zastoupená starostou obce Lubošem Heroldem
rčo. 002n550
DIČ: 264-002n550
bankovní spojenf: ČSOB

číslo účtu 187860667/0300
adresa obemfho úřadu: Vldlatá seč 86,57001 utomyšt
kraj Pardubický

ČI. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřlzení), ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány města Litomyšle vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu obce
Vidlatá Seč svěřenou této obci podle zákona č, 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předplsň, a dle dalších zvláštních právních předpisů, a to v rozsahu, který by jinak projednávaly
orgány obce Vidlatá Seč.

Či. III
Doba plnění

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením

nabude právní moci.
3. Smlouvu rnňže ukončit kterákoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí. Výpovědní doba je tři měsíce

a začíná běžet měsícem následujícím po doručení výpovědi příslušné smluvní straně.

Či. IV
Úhrada nákladO

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Vidlatá Seč zavazuje uhradit Městu Litomyšl
ročně částku ve výši 2 Kč za každého občana obce Vidlatá Seč.

2. Pro výpočet částky je vždy rozhodný počet občanů s trvalým pobytem k 1.1. příslušného
kalendářního roku.

3. Pokud bude smlouva uzavřena nebo vypovězena v prů běhu kalendářního roku, uhradí obec Vidlatá
Seč městu Litomyšl poměrnou částku vypočteno u podle dnů účinnosti smlouvy v tomto roku.

4. Obec Vidlatá Seč za plnění předmětu smlouvy (dle článku II. této smlouvy) převede částku
vypočtenou podle odst. 1. nebo 3., tohoto článku na účet města Litomyšl, vždy do 31.03.
následujídho kalendářního roku.
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ČI.V
Společná ustanovení

1. Orgány města utomyšle povedou po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností dle této smlouvy.

2. Změnit obsah smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran a je třeba souhlasu krajského
úřadu.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadO nejméně po dobu 15 dnů, Město Litomyšl zašle smlouvu krajskému úřadu ke
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

4. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
Informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. •

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnoplsech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Litomyšl,
jeden obec Vldlatá Seč a jeden stejnopls veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas a uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Litomyšle Č. 933/18 ze dne 20.11.2018 a usnesení
Zastupltelstva obce Vidlatá Seč č. 8/6/2018 ze dne 20.09.2018.

7. Zrušuje se veřejnoprávní smlouva Č. 13/2006/P, ve znění dodatku Č. 1 a 2.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti 01.01.2019.

v Litomyšli dne 21. listopadu 2018

ObecVidlatáSeč

Tato veřejnoprávní smlouva

je uzavřena dnem ..................................... ~

kdy nabylo právní moci rozhodnutí

Krajského úřadu Pardubického kraje

č.j.: z .
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