KOORDINAČNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného data, podle § 159 a § 160 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění a podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mezi

MĚSTO HUSINEC
Prokopovo náměstí 1
38421 Husinec
Zastoupené starostkou města Ludmilou Pánkovou
(dále jen „město Husinec“)
a
OBEC PĚČNOV
Pěčnov 3
38301 Prachatice
Zastoupená starostou obce Mgr. Miroslavem Králem
(dále jen „obec Pěčnov“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. 1
Předmět smlouvy
Za účelem efektivnějšího výkonu veřejné správy se smluvní strany dohodly, že město Husinec bude
svým prostřednictvím vykonávat pro obec Pěčnov funkci „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen
„GDPR“).

Čl. 2
Úhrada nákladů
Náklady spojené s plněním této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Husinec.
Náklady spojené s plněním této smlouvy v určeném rozsahu budou obci fakturovány ročně na
základě vystavené faktury.
Město Husinec zašle fakturu obci Pěčnov nejdéle do 15 dnů od skončení kalendářního roku a obec se
ji zavazuje uhradit ve lhůtě 15 dnů od jejího vystavení.
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Pěčnov zavazuje uhradit městu Husinec
částku 1.000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý kalendářní rok.

Čl. 3
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.
Změnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou obou smluvních stran, k jejímuž uzavření je
třeba souhlasu obou smluvních stran.
Vztahy vyplývající z této smlouvy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními správního řádu upravujícími veřejnoprávní smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které po jednom obdrží město Husinec a obec
Pěčnov.
Přílohy této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Husinec a usnesení Zastupitelstva obce
Pěčnov o schválení této smlouvy.

V Husinci, dne 09.05.2018

……………………………………….
Ludmila Pánková
starostka města Husinec

Vyvěšeno:

10.05.2018

Sejmuto:

24.05.2018

V Pěčnově, dne 10.05.2018

……………………………………….
Mgr. Miroslav Král
starosta obce Pěčnov

