Veřejnoprávní smlouva
o výkonu sociálně - právní ochrany dětí
Na základě usnesení Rady města Slavkov u Brna ze dne 21.01.2015, číslo usnesení
139/6/RM/2015 a Zastupitelstva obce Křenovice ze dne 05.03.2015, číslo usnesení
15 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen
„smlouva“):

I.
Smluvní strany
Město Slavkov u Brna
zastoupené starostou města Michalem Boudným
se sídlem: Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Slavkov u Brna
číslo účtu: 19-729731/0100
Jihomoravský kraj
(dále také jen „město“)
a
Obec Křenovice
zastoupená starostou obce Jaromírem Konečným, DiS.
se sídlem: Křenovice, Školní 535, 683 52
IČ: 00291943
ve správním obvodu města Slavkov u Brna jako obce s rozšířenou působností
Jihomoravský kraj
(dále také jen „obec“)

II.
Předmět smlouvy
1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a §§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, budou orgány města Slavkov u Brna namísto orgánů
obce Křenovice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce, v rozsahu vymezeném touto
smlouvou v čl. III.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Slavkov u Brna věcně a místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Křenovice.
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III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1. Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) s výjimkou povinností orgánu obce uvedených v § 10 odst. 1
písm. a), e), g) zákona, což znamená, že obec je nadále povinna aktivně
vyhledávat děti uvedené v § 6 zákona (tzv. ohrožené děti), sledovat, zda je na
základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které
je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, a oznamovat orgánu města
(konkrétně odboru sociálních věcí Městského úřadu Slavkov u Brna)
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona.
2. Obec se zavazuje aktivně spolupracovat s městem v případě uvedeném v §
15 odst. 1 zákona, tj. ocitne-li se na území obce dítě bez péče přiměřené jeho
věku. Kontaktní osobou obce pro tento účel i pro jiné potřeby této smlouvy je
starosta, popř. jiná osoba, o níž to obec městu sdělí.

IV.
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec ze svého
rozpočtu městu roční příspěvek - paušální poplatek ve výši 2 000 Kč, a to
převodem na účet města č. 19-729731/0100, variabilní symbol 1301130.
Příspěvek bude obec na účet města hradit vždy do 31. ledna běžného roku,
s výjimkou roku 2015, kdy je příspěvek splatný do 30 dnů od účinnosti této
smlouvy.

V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční
výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, která
vyžaduje souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena (účinná) dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu

Jihomoravského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní
moci.
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2. Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se

souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
3. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření

na úředních deskách svých obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů.
4. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na úředních deskách

svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Slavkov u Brna a usnesení

Zastupitelstva obce Křenovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy

obdrží město Slavkov u Brna, jeden stejnopis obec Křenovice a jeden
stejnopis, spolu s přílohou a se žádostí o souhlas s uzavřením smlouvy obdrží
Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ve Slavkově u Brna dne 24.03.2015

V Křenovicích dne 31.03.2015

………………………………...
Michal Boudný,v.r.
starosta
města Slavkov u Brna

………..………………………….
Jaromír Konečný, DiS.,v.r.
starosta
obce Křenovice
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