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Veřejnoprávní smlouva uzavřenámeň městem Břeclav a obcí Hrušky
(o qýkonu přenesenépůsobnostina úsekusociálně-právní ochrany dětí)

Veřejnoprávní smlouva

o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně.právní ochrany dětí uzavřená
ďe ustanovení $ ó3 z:íkona Í.128l2aoo Sb., o obcích (obecní zřízen-í),
ve )rnění pozdějších předpisů

Na základě usneserríRady města Břeclavi ze,lne .Í.?'.6...aét .,.1{uusnesení Rady obce
Hrušky č.3/o15lt5 ze dne 1. 6. 2015 uzavírají nížeuvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
srrúouvu:

sth*ftu'oy

it,

obec Ilrušky

Sídlo: U zbrojnice 1oo, 691 56 Hrušky
navenek zastoupená: Bc. Janou Filipoviěovor'q starostkou
IC:00283185
Kraj: Jihomoravský
Bankovní spojení:Komerčníbanka a.s.,pobočkaBřeclav
C. účtu:442065|/0100
Příslušná do správního obvodu,obce srozšířenou působnostíBřeclav
a
Město Břeclav
Síďo: ním. T. G. Masaryka 42/3,690 81 Břeclav
navenek zastouperré:Ing. Pavlern Dominikern, starostou
IC: 00283061
Kraj: Jihomoravský
Bankovní spoieni: Komerční banka a. s.. poboěka Břeclav
e,l7
Č.rietu: Ig: rc327 80227/0100' v.s. .. . ?l/.so
il.
Smluvní rozsah výkonu přenesené, působnosti
Poďe $.63 odst. I zikonalě. |28/2oao Sb.; o obcích (obecÍlí ňízení), ve zrrění
pozdějších předpisů, budou orgríhy města Břeclavi ode dne účinnosti této smlouvy
vykonávat namísto orgIánůobce Hryšky vjejím správoím obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům podle zrákona ě' 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ocbraně dětí,ve zrrěnípozdějších předpisů.
2 . Tímto orgány města Břeclavi zajistí zejméx:a:
a) ýkon
obecním uřadům v souladu
iřenesené působnosti vymeený
'
s.příslušnýmustanoverrím$ 4 odst. 1 písm. c) zráikonač' 359/1999 Sb., o
sociálrrě právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisy
souvísejícími s wýkonerrrsocirítně prální ochraně dětí, l

ža věcnou a fomílnj spnávnost od1lovidrí: Mgr. Zdeněk Janíček
Za právní spráwost odlnví&í: JUDr. Roland wašic
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b) na ziákladě této smlouvy brrde město Břeclav mísfuiě i věcně příslušným
správním orgiínem pro správní obvod obce Hrušky v ziíležitostechuvedených
v článku II odst. 1 tétosmlouvy,
c) město Břeclav tímto prohlašuje, že sociálně právní ochranu zajistí
prostřednictvím zaměsbrance,jenž má pro tuto činnostodbomou způsobilost.

IIL
Únrada nákladů
Za ýkon předmětu smlouvy v určenérrrozsahu posk1'tne obec Hrušky ze svého
rozpočtu městu Břeclav na jeho výše uvedeirý účetročníneinvestičnípříspěvek ve
Yýši 2.000'- Kč (sloly: dva tisíce korun českých),a to nejpozději do 31. ěerv€nce
kalendářniho roku'
kaž|iJého

lv;

Doba trvrínísmlouvy

1 . Tato sm]ouva se uzavírá na dobu neurčitou. Za del uzavření smlorrvy se pfitom

pqvaŽuje den, kdy nabude právní moci roáodnutí příslušnéhokrajského uřadu o
udělení souhlazu s uzavřením tétosmlouvy.
Tento smluvní váah končí;
a) píseurnoudohodou srrluvních stran ke sjednanernu datu,
* ^'b) písemnou.-výpověďrjedná-sm1urm1-strany*s3 měsíěn{.výpovědní dobou
s udánim důvodu nebo i bez ud.ínídůvodu, kdy výpovědní doba počneběžet
od 1. dne měsíce násl-ďujícího po doručeníwýpovědi dru}résmlurmí straně. o
výpovědi veřejnopráwí smlouvy bude infoimovat příslušný krajský uřad
město Břeclav

v.

společná ustanovení

"t*J

obec l{rušky předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Břeclavi veškerou
spisovou agerrdu,'souvisejícísvýkonem činnosti podle č1.II tétosmlouvy od doby
účirmostitéto smlouvy, město Břeclav vede po dobu účinnostitétosrrriouvy veškerou
činnostípoďe čl.,IItétosmlouy.
spisoyou službr:"souvisejícís rrý{<oneirr
2 . Srúwní .skany Zveřejní veřejnoprárrní smlouvu bezodkladně po jejím uzavŤerrína
uředních deskách srých obecníchúřadůnejmeně po dobu 15 dnů.
Po dobu účirrrrostitéto smlouvy vyv'ěsí s4luvní strany na uředních deskách svých
obecníchuřadůinforrnaci o uzavření tétosmlouvy a jejím předmětu'
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemžjeden stejnopis obdrží
obec Hrušky, jeden stejnopis obdržíměsto Břeclav a jeden stejnopis veřejnoprármí
smlouvy s přílohou obdržípříslušnýkrajský ďad spolu se žádastío souhlas k wavření
veřejnoprávní snlouvy.

Za věcnoit a $rmráhí spnívnostodpovídá:Mgr. Zdeněk Janíček
Zaptásnl správnostodpovídá:JIlDr. Roland Vlašío
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Rady měs1a
5. Přítobu kteto srnlouyě tvoří usneseoí Rady obce ltrušky a usnqsení
příslušqého
roz:hodnutí
pravomocné
a
srrrlouvy
Břeclaú o soublasu s rrzavřením této
krajského úřadu o udělerlí sorrhlasu k uzavřelrí simlouvy.
.touto snúouvou řďena,.budou
se smluvní strany řídit
toirtemi.'véc
o. Ň"il,'aot
ustanoveními zákoga o oboícb" správního řrídu, případně oběarrským
.. prcr*"y-i
zríkoiríkemtéto smlouvy mohou bý provedeny pouze formou písemných dohod
z. lilětti...zÍoe"y
trd}
.
''nn""rct' stran. K uzavření takové dohody je pořeba souhlasu kajskél9
dnern
a
účinnosti
stizn
smluvních
obou
podpisu
platnosti
dne,nn
nabý"á
s. š;d;"
uzavření (viz. čl. tV. odst. 1).
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Ing. Pavel Doúinik
starosta

(12.=.*=ě..ě.-p.-.i'
86. Jana Fitipovič'ová
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Za věcnou a formání spťávnost odpovídiá:Mgr. Zdeněk Jaoíček
Zapníňí sprármost odpoúdá: JUf}r.. Roland Mďic

kdy nabylo právní moci
Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem t2.08'2OI5'
dne 24.07.2oI5, č.j. JMK 9694512075
rozhodnutí Krajského uřadu Jihomoravskéhokraje ze
o udě1enísouhlásu k uzavření tétoveřejnoprávní smlouvy.

