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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ustanovení 63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 160 odst. S a 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle ustanovení š‘ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích fobecn
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení 159 a násl. zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a obcí
Kuničky, se sídlem Kuničky 47, 679 02 Rájec-Jestřebí, sepsané dne 01.06.2017, podle které bude orgán
města Blansko vykonávat namísto orgánu obce Kuničky v jejím správním obvodu přenesenou působnost
v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí do 30.06.2019.
-

Odůvodnění
Dne 28.06.2017 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) žádost města Blansko,
navenek zastoupeného starostou města Mgr. Ivo Polákem, a obce Kuničky, navenek zastoupené starostkou
obce Martinou Filoušovou, o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy sepsané dne 01.06.2017
mezi městem Blansko a obcí Kuničky. Podle uvedené veřejnoprávní smlouvy bude orgán města Blansko
vykonávat namísto orgánu obce Kuničky V jejím správním obvodu přenesenou působnost v celém rozsahu
svěřeném obecním úřadům zákonem Č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí do 30.05.2019.
-

Krajský úřad konstatuje, že obě obce, které jsou smluvními stranami předmětné veřejnoprávní smlouvy,
jsou povinny vykonávat přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností
tak, jak požaduje ustanovení
63 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obctch (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Předmětem veřejnoprávní smlouvy je přenesená
působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům všech obcí. Po formální stránce obsahuje
předložená veřejnoprávní smlouva všechny náležitosti stanovené ustanovením
63 odst. 2 zákona
oobcích.
Dále Krajský úřad konstatuje, že předmětná veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením
159 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tdále Jen „správní řád“), tedy
že veřejnopr.vní smlouva není v rozporu s právními předpisy, neobchází je a je v souladu s veřejným
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zájmem. Uzavření veřejnoprávní smlo
uvy nesnižuje důvěryhodnost veřejné
správy, je účelné a obce mají
při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veře
jné správy. Krajský úřad přitom posu
zoval veřejnoprávní smlouvu
podle jejího skutečného obsahu.
K uzavření veřejnoprávní smlouvy
je třeba souhlasu krajského úřadu (usta
novení 63 odst. 1 zákona
o obcích). Dle ustanovení š 164 odst.
3 správního řádu, jestliže zákon stanoví,
že k uzavření veřejnoprávní
smlouvy je třeba souhlasu správního
orgánu, je veřejnoprávní smlouva uzav
řena
dnem, kdy tento souhlas
nabude právní moci.
Protože účastníkům řízení bylo v plné
m rozsahu vyhověno, od dalšího odůvodně
ní se upouští (ustanovení
68 odst. 4 správního řádu).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do
patnácti dnů ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu vnitra
prostřednictvím Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám
ěstí 3, 601 82 Brno. Lhůta
pro podání odvolání běží ode dne násle
dujícího po dni doručení tohoto rozh
odnutí.

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
vedoucí odboru kontrolního a právního
v z. JUDr. Dagmar Dorovská

Rozdělovník;
Město Blansko, nám. Svobody 3213
, 678 01 Blansko, iČO 002 79 943, ID DS:
ecmb355
Obec Kuničky, Kuničky 47, 679 02 Ráje
c-Jestřebí, IČO 002 80461, ID DS: 692a
2wn

Vyřizuje: Mgr. Jitka Končabová, tel. 5416
51416. e-mail: koncabova.jitka@k
r-jíhomoravsky.cz

Počet listů rozhodnutí;
Počet příloh/lístů příloh:
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Ověřovací doložka konverze zmoci úřední do dokumentu v
listinné podobě
Oěřuji pod pořadovým Číslem 99118285-186237-17080308153
5, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skláda
jíciho se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdi
vost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaruče
ným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatele
m certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektTonického podpisu byla ověřena dne 03.08.2
017v 08:16:08. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnos
ti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydané
mu k datu 03.08.2017 05:52:02. Udaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00 AB
A5 33, kvalifikovaný certifikát by‘[ vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb LCA Qiialif
ied 2 CAJRSA 02/2016, První certifikační
autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Dagma
r Dorovská, odbor kontrolní a právní,
Jihomoravský kraj. Elektronický podpis byl označe
n platným časovým razítkem, založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatele
m certifikačních služeb. Platnost časového
razítka byla ověřena dne 03.08.2017 v 08:16:08. Udaje o časové
m razítku: datum a čas 19.07.2017 09:55:08,
číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CA 54, kvalifikované
časové razítko bylo vydáno akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified
CA3, Ceská pošta, s.p. [IC 47114983].
Vystavil: Město Blansko
Pracoviště: Město Blansko
V Blansku dne 03.08.2017
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou
konverzi dokumentu provedla:
SIMONA MUSILOVA
Otisk úředního razítka:

‘
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99118285-186237-170803081535

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací do!oěky lze provést v ce,itrtí
(ní evideiici ověřovacích doložek přístupné způsob
em umožňujícím dálkový
přístup na adrese 1, ups://wivw. czechpoint. c7Jove
rovacictotozky.
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