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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Horšovský Týn, ze dne 08.12.2021 č. 77/21 a usnesení 
Zastupitelstva obce Hlohovčice, ze dne 20.08.2021 č. 113/21 uzavírají podle § 63 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)] níže uvedené smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí

ČI. I

Smluvní strany

1. Obec Hlohovčice
zastoupená starostou obce Josefem Kaiglem
adresa obecního úřadu: Hlohovčice 80, 345 V61 Staňkov,
kraj Plzeňský,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovsl 
IČO: 005 72 403 
(dále jen „obec Hlohovčice")

V)
i)

n7
Rozhodnuti o souhlasu nabylo právní moci dne .

a vi/
KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje

2. Město Horšovský Týn
zastoupená starostou města Ing. Josefem Holečkem
adresa městského úřadu: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn,
kraj Plzeňský
obec s rozšířenou působností 
IČO: 003 53 383

24,2,2o22. í

(dále jen „město Horšovský Týn“)
ČI. II

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Horšovský Týn namísto orgánů obce Hlohovčice.

ČI. III

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, budou orgány města Horšovský Týn místo orgánů obce Hlohovčice podle zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zapisovat do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí následující údaje:

a) podle § 42 odst. 1 až 3 zákona č. 111/2009 Sb., pokud stavební objekt nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a obec Hlohovčice je proto editorem těchto údajů 
podle § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (identifikační údaje stavebního objektu a údaje o 
jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce, údaje o 
definičním bodu stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a
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jeho technickoekonomických atributech, technickoekonomický atribut stavebního objektu, 
kterým je měsíc a rok jeho odstranění),
b) podle § 43 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb. (název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní 
územní prvky),
c) podle § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. (změny údajů o adresním místě a změny 
příslušnosti stavebních objektů do části obce).
(2) Orgány obce Hlohovčice budou údaje podle odstavce 1 předávat orgánu města Horšovský 
Týn, bezodkladně a orgány města Horšovský Týn jsou povinny získané údaje zapsat do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí nejpozději následující pracovní 
den od jejich obdržení.

ČI. IV

Úhrada nákladů

Obec Hlohovčice poskytne městu Horšovský Týn na její účet č. 1003048020/5500, vedený 
u Raiffeisenbank a.s. odměnu ve výši 100 Kč (slovy: jednostokorun českých) za každý 
provedený úkon na základě plnění podle čl. III této smlouvy (odměna bude poskytována 
průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách).

ČI. v
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci.

ČI. VI

Společná ustanovení

(1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 
deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní (§ 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb.).
(2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních 
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(3) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 
Hlohovčice, jeden stejnopis obdrží město Horšovský Týn a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(4) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Hlohovčice a usnesení Rady 
města Horšovský Týn o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavřením smlouvy.
(5) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení 
smluvních stran a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
(6) Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí s výpovědní 
lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé straně.

V Hlohovčicích dne X- 1. ÍOIÍV Horšovském Týně dne 21.12.2021

MĚSTO
HORŠOVSKÝ TÝN

IngJ Josef Holeček
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Josef Kaigl
starosta obce Hlohovčicestarosta města Horšovský Týn
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Město Horšovský Týn
nám. Republiky 52, PSČ 346 01

USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA 
HORŠOVSKÝ TÝN č. 77 ze dne 08.12.2021

v

Částečný výpis

Rada města Horšovský Týn:

Usnesení č. 77/21

a) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a obcí Hlohověice 
o přenosu příslušnosti k zápisu údajů vedeného v informačním systému evidence obyvatel 
v souladu se zákonem ě. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou.

b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a obcí Hlohověice 
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.

V Horšovském Týně 22.12.2021

Ing. Eva Princlová 
Tajemnice MěÚ



Výpis z usnesení obecního zastupitelstva Obce Hlohovčice ze dne 20.8.2021 
Č.j.: 113/21

1. Zastupitelstvo obce Hlohovčice schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
Obcí Hlohovčice a Městem Horšovský Týn o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí.

2. Zastupitelstvo obce Hlohovčice schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
obcí Hlohovčice a Městem Horšovský Týn o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního systému o evidenci obyvatel, 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 v rozsahu § 10b zákona o evidenci obyvatel, kdy se na žádost obyvatele 
vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo zrušení.

V Hlohovčicích dne : 20.8.2021

Josef Kaigl 
starosta obce



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 144653042-192402-220105091210 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost 
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.01.2022 v 09:13.02. Kvalifikovaný elektronický 
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření 
platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.01.2022 083031. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: 
číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 56 56 27, kvalifikovaný certifikát pro elektronický 
podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, 
Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Kaigl, starosta, Czech point, 1, Obec Hlohovčice. 
Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Výstavil: Město Horšovský Týn 
Pracoviště: Město Horšovský Týn 
V Horšovském Týně dne 05.01.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LENKA VÁCHALOVA

Otisk úředního razítka:

144653042-192402-220105091210

Poznámka

Vdobě od uxeřejněniseznamu zneplatněných certifikátů, \ůči kterému byla ovehnána platnost certifikátu 01 56 56 27, do pmvedeni 
autorizované konverze dokumentů mohlo dojů k zneplatněnicertifikátu.

Kontrolu této doložky lze pnnést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://www. czechpoint cz/ovennucidolozky.
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