
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 
 DNE:  28.01.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 80/2019/OSŽÚ 

 

NÁZEV: 
Veřejnoprávní smlouva - evidence obyvatel 

 

ANOTACE: Návrh veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se kterou bude Město Žďár nad Sázavou, 
odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad vykonávat namísto obcí Budeč, Karlov, 
Kyjov a Račín v jejich správním obvodu přenesenou působnost v rozsahu ustanovení § 3 odst. 3 
písm. g) a h) a § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. vzor smlouvy, uzavírané mezi Městem Žďár nad Sázavou a jmenovanými obcemi, 
v souladu se kterou bude Město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce v jejím 
správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 3 odst. 3 písm. 
g) a h) a § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ve znění 
pozdějších předpisů, v předloženém znění. 

2. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedených smluv. 
 
Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval:  
Odbor občansko-správní a 
obecní živnostenský úřad  
 

Předkládá:  
Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad 
 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



 

Název materiálu: Veřejnoprávní smlouva - evidence obyvatel 
 
Počet stran: 1 
Počet příloh: 1 (vzor VPS) 
 
Popis 
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 
§ 3 odst. 3 písm. g) a h) a § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ve 
znění pozdějších předpisů Městský úřad Žďár nad Sázavou vykonává namísto některých obcí  
v jejich správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných čísel ve znění pozdějších předpisů 
Ve volebním období 2014 – 2018 požádaly obce Budeč, Karlov, Kyjov a Račín Město Žďár nad 
Sázavou o výkon přenesené působnosti takto: 
Orgány Města Žďáru nad Sázavou budou místo orgánů jmenovaných obcí podle zákona č. 
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat činnosti na úseku evidence obyvatel 
specifikované v přiložené smlouvě. Zejména se jedná o: 

- Zápis změny trvalého pobytu. 
- Zápis údaje o ukončení trvalého pobytu. 
- Zápis údaje o zrušení trvalého pobytu. 
- Zápis adresy místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině.  
- Zápis údaje o doručovací adrese.  

V minulosti byly veřejnoprávní smlouvy uzavřeny se 4 obcemi ve správním obvodu MěÚ Žďár nad 
Sázavou. Pro informaci uvádíme přehled získaných finančních prostředků za provedené úkony:  
Rok 2015 1 800 Kč 
Rok 2016 1 200 Kč 
Rok 2017  1 100 Kč 
Rok 2018 1 600 Kč 
 
Pro volební období 2018 – 2022 projednaly opětovně ve svých obecních zastupitelstvech tyto 
jmenované obce uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Žďár nad Sázavou. 
 
Návrh řešení: Přijmout navržené usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení:   Přijmout navržené řešení s upravenou cenou za úkon. 
 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. vzor smlouvy, uzavírané mezi Městem Žďár nad Sázavou a jmenovanými obcemi, 
v souladu se kterou bude Město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce v jejím 
správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 3 odst. 3 písm. g) 
a h) a § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ve znění 
pozdějších předpisů, v upraveném znění čl. IV Úhrada nákladů tak, že se stanovuje 
odměna za výkon předmětu smlouvy ve výši 110 Kč. 

2. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedených smluv. 
 
 
Doporučení předkladatele:  Přijmout navržené usnesení 
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Veřejnoprávní smlouva 
 
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č………..  ze dne……… a usnesení 
zastupitelstva obce (města, městyse) ……………. ze dne …………, uzavírají níže uvedené smluvní 
strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
1. Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, IČO: 

295841,  Žižkova 227/1, 591 31  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Kraj Vysočina 
 
 
2. Obec (Město, Městys) …………., zastoupená starostou (starostkou) panem (paní) …………..., 

IČO: ……..,  ……………….,  Kraj Vysočina 
 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

 
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města Žďár nad Sázavou namísto orgánů obce (města, městyse) …………… vykonávat 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce (města, městyse) ……………. 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.  
 

Čl. III 
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, namísto obce 
(města, městyse) ………….. v jejím správním obvodu podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů, vykonávat následující: 
 

a) Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad bude 
zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 
písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování 
písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a § 10b, kdy se na žádost 
obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo zrušení, podle 
zákona o evidenci obyvatel. 

b) Orgány obce …… budou údaje podle ČI. III bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od 
občanů obce předávat MěÚ Žďáru nad Sázavou, a to vždy nejpozději následující pracovní 
den od jejich obdržení a MěÚ Žďáru nad Sázavou je povinen získané údaje zaevidovat do 
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich 
obdržení. 

c) Orgány obce …… jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu občana (podle §12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Žďáru nad 
Sázavou nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí a MěÚ Žďáru 
nad Sázavou je povinen tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel 
nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí. 
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Čl. IV 
Úhrada nákladů 

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec (město, městys) ……………… městu 
Žďár nad Sázavou na její účet č. 9005-424751/0100, vedený u KB, a.s, Žďár nad Sázavou odměnu 
ve výši 100 Kč (slovy: Jednosto korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění podle 
Čl.III této smlouvy. Úhrada bude obci vyfakturována k 30.6. a 31.12. každého kalendářního roku 
trvání smlouvy. 

 
ČI. V 

Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2022.  

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabyde právní moci. 

2. Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou ve tříměsíční výpovědní době, 
která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

 
 

Čl. VII 
Společná ustanovení 

 
1. Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření této 

dohody je nutné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu se změnou 
obsahu smlouvy. 

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 
deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů.  

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů 
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město 
Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obdrží obec (město, městys)  ……………… a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Kraje Vysočina spolu 
s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení 
zastupitelstva obce (města, městyse) ………………….. o souhlasu s uzavřením této smlouvy 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  …………….. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Mrkos, ACCA        ………………………….. 
starosta města Žďáru nad Sázavou                 starosta  (starostka) obce  
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