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Veřejnopľávní smlouva

uzavŤęná dle $ ő3 zákoĺa č). 12812000 Sb., o obcích ve zněni pozdějších předpisů a dle $ 159 a
násl. zákona č:. 50012004 sb., správní řád

člI
Smluvní stľany

1.

obec Křetín.
zastoupená staľostou obce Ing. Bořkem Pľocházkou
se sídlem: Křetín l00,679 62Kŕetín,Jihomoľavský kľaj
Ič:00280402
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Boskovice (dále jen ,,Obec
Křetín

2.
Město Boskovice
zastoupené staľostou obce Ing. Jaroslavem Dohnálkem
se sídlem: Boskovice, Masarykovo nám. 4l2r 68018 Boskovice, Jihomoľavský kraj
|č,:00279978
příslušná do spľávního obvodu obce s ľozšířenou působností Boskovĺce (dále jen ,,Město
Boskovĺce")

na zák|adé usnesení Zastupitelstva obce Křetín ze dne 24.4.2019 a usnesení Rady města
Boskovice ze dĺe 26. 3. 2019 se rozhodly uzavÍít tuto veřejnopľávní smlouvu (dále jen

,rsmlouvatt).

Člu
Předmět smlouvy

1.

Podle $ 63 odst. 1 zákona č,. T2812000 Sb., o obcích (obecní zŕizeni), ve znění pozdějších
předpisů, bude Městský úřad Boskovice vykonávat namísto obecního úřadu Křetín
ve spľávním obvodu obce Křetín přenesenou působnost v celém ľozsahu svěřeném obecním
úřadům zákonem č,.35911999 Sb., o sociálně-právní ochľaně dětí, ve zněĺi pozdějších předpisů.
2.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Boskovice místně příslušným správním orgánem
v Íizeníchpro spľávní obvod obce Křetín.
J.

obec Křetín .předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Boskovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle této smlouvy. Město Boskovice vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou sluŽbu související s výkonem činností podle čl. il
této smlouvy.

čl uI



Uhľada nákladů
1.

Za výkon předmětu smlouvy v určeném ľozsahu bodu II. poskýne obec Křetín ze svého
rozpočtu Městu Boskovice na jeho účet č. 9005-222 631/0100, vedený u KB Blansko ľočně
příspěvek ve výši 5 076,-Kě. Příspěvek zarck 2019 bude poskýnut nejpozději do 30 dnů ode
dne uzavření této smlouvy. Příspěvek za následující roky bude poskýnut nejpozději do 1

měsíce ode dne doručení v!ĺzvy Města Boskovice k úhĺađě příspěvku za příslušný ľok.
2.

Smluvní strany se dohodly, že příspěvekzauzavřenou veřejnoprávní smlouvu bude každoľočně
zvyšován o míru inflace vyjádřenou přírustkem inđexu spotřebitelských cen vyhlášenou
Českým statistickým úřadem, ato zapředcházející rok. Takovéto zvýšenipříspěvku je účinné
zpětně od 1. ledna roku, v ĺěmž byl index Českým statistickým úřadem vyhlášen. Výpočet
příspěvku zvýšeného o míru inflace dle předešlé věty, bude obsaženvevýzvě Města Boskovice
k úhľadě příspěvku za příslušný rok, uvedené v předešlém odstavci.

čl. rv
Doba tľvání smlouvy

Tato smlouvaseuzavirána dobu neurčitou s možností q.ipovědi kteľékoliv ze smluvních stran
ve výpovědní lhůtě v délce 2 měsíce, která počínaběžętprvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé ze smluvních stľan.

čl. v
Závérečná ustanovení

1.

Smlouva je lzavŤena dnem, kdy ľozhodnutí příslušného kľajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude prźxni moci.
2.
Tuto smlouvu je moŽno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stľan se souhlasem
příslušného krajského úřadu.
J.

Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejmóně po dobu 15 dnů.
4.
Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách sdělení o
uzavÍeni této smlouvy a jejím předmětu.
5.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Křetín a usnesení Rady města
Boskovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy.
6.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vytiscích s platností originálu, přičemž jeden vytisk obdrži
obec Křetín, jeden výisk ob&ži Město Boskovice a jeden qitisk spolu s přílohou a se Žádostí
o souhlas s uzavřením smlouvy obdrži příslušný krajský úřad.
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