
VVeeřřeejjnnoopprráávvnníí    ssmmlloouuvvaa  
  

oo  vvýýkkoonnuu  ppřřeenneesseennéé  ppůůssoobbnnoossttii  nnaa  úússeekkuu  aaggeennddyy    

rroozzhhooddoovváánníí  oo  zzrruuššeenníí  úúddaajjee  oo  mmííssttuu  ttrrvvaallééhhoo  ppoobbyyttuu  

  

          Na základě usnesení Zastupitelstva obce Pěnčín č. 116/2022zo ze dne 31. 10. 2022 a 

usnesení Rady města Železný Brod 52/3R/2022 ze dne 19. 12.2022 a v souladu s ustanovením 

§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“) uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Obec Pěnčín 

zastoupená starostou obce panem Mgr. Ivanem Matějčkem 

adresa obecního úřadu: Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov 

příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod 

kraj Liberecký 

IČO: 00262501 

 

a 

 

2. Město Železný Brod 

zastoupené starostou města panem Mgr. Františkem Lufinkou 

adresa městského úřadu: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

kraj Liberecký 

obec s rozšířenou působností 

IČO: 00262633 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Železný 

Brod pro orgány obce Pěnčín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními 

právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Pěnčín, a to v  rozsahu 

vymezeném touto veřejnoprávní smlouvou (dále jen smlouva).  

 

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Železný Brod při výkonu přenesené 

působnosti v rozsahu vymezeném v článku III. této smlouvy místně příslušnými 

správními orgány v řízeních ve správním obvodu obce Pěnčín. 
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III. 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 

1. Orgány města  Železný   Brod,   tj.   Městský   úřad   Železný  Brod,  budou vykonávat 

ve správním obvodu obce Pěnčín jako místně příslušný správní orgán přenesenou 

působnost svěřenou orgánu každé obce („ohlašovně“) ustanovením § 12 zákona č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, tedy rozhodovat o zrušení údaje o 

místě trvalého pobytu.    

 

2. Smluvní  strany   sjednaly,  že  správní  poplatky  a  náklady   řízení  vybrané 

Městským  úřadem v Železném  Brodě  při  výkonu  přenesené působnosti ve 

správním  obvodu  obce Pěnčín podle  obsahu  této  smlouvy jsou  příjmem rozpočtu 

města Železný Brod. 

 

3. Výnos  pokut,  uložených  Městským  úřadem  v  Železném Brodě při výkonu 

přenesené  působnosti ve správním obvodu  obce Pěnčín podle  obsahu  této smlouvy, 

je příjmem rozpočtu města Železný Brod. 

 

 

 

IV. 

Úhrada nákladů 

 

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu, uhradí obec Pěnčín městu Železný 

Brod náklady, a  to ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo jiné meritorní rozhodnutí ve věci návrhu 

na zrušení údaje o místě trvalého pobytu.  

 

2. Tyto náklady bude město Železný Brod fakturovat obci Pěnčín, a to vždy za každé 

pololetí v příslušném roce. 

 

 

 

 

V. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, který s touto smlouvou vysloví 

souhlas, do 31. 12. 2026. 

 

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 

úředních deskách Obecního úřadu Pěnčín a Městského úřadu v Železném Brodě 

nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění 

ve Věstníku právních předpisů kraje. 

 

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 

obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.  
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis a jeden stejnopis spolu se všemi přílohami obdrží Krajský úřad 

Libereckého kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

 

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Pěnčín a usnesení Rady 

města Železný Brod o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 

Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 

 

 

V Pěnčíně dne 30. 12. 2022                                                V Železném Brodě dne 19. 12. 2022 

 

 

 

Mgr. Ivan Matějček                                                                      Mgr. František Lufinka 

starosta obce Pěnčín                                                                        starosta města Železný Brod    

 

 


