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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě opatření starostky obce Hluboké ze dne 12. 5. 2004 a usnesení rady města Náměště nad Oslavou ze dne 10. 5. 2004 
č. 12 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Hluboké, zastoupená starostkou obce Marií Svobodovou, adresa sídla obce: Hluboké 71, 675 71, kraj Vysočina, IČO: 
00376841, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 17323-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Hluboké“)

a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Náměště nad Oslavou vykonávat namísto orgánů obce Hluboké v jejím 
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
projednávat přestupky podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Náměště nad Oslavou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro 
správní obvod obce Hluboké.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Náměště nad Oslavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města 
Náměště nad Oslavou.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem města Náměště nad Oslavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu 
města Náměště nad Oslavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu (přenesené působnosti v určeném rozsahu dle článku II této smlouvy) poskytne obec Hluboké ze svého 
rozpočtu městu Náměšť nad Oslavou na jeho účet příspěvek na úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíckorunčeských) 
za každý projednávaný přestupek.
Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se splatností 15 dnů od jejího doručení obci 
Hluboké.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Hluboké předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Náměšť nad Oslavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Náměšť nad Oslavou vede po dobu platnosti této smlouvy 
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Po skončení platnosti této smlouvy zůstane 
tato spisová agenda uložena na městském úřadě města Náměště nad Oslavou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hluboké, jeden stejnopis obdrží město 
Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starostky obce Hluboké a usnesení rady města Náměště nad Oslavou o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
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Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je 
třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV této smlouvy).

V Náměšti nad Oslavou dne 25. 6. 2004    V Hluboké dne 18. 5. 2004
Vladimír Měrka v. r.       Marie Svobodová v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Hluboké

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou ze dne 4. 6. 2004 č. 24 a usnesení rady města Náměště 
nad Oslavou ze dne 24. 5. 2004 č. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, zastoupená starostou obce Aloisem Kopuletým, adresa sídla obce: Vícenice u Náměště 
nad Oslavou, 675 71, kraj Vysočina, IČO: 00599174, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 14229-711/0100, příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Vícenice u Náměště nad Oslavou“)

a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Náměště nad Oslavou vykonávat namísto orgánů obce Vícenice u 
Náměště nad Oslavou v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v rozsahu povolování kácení dřevin, oprávnění 
k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 zákona a ukládání náhradní výsadby podle § 9 zákona. 
Na základě této smlouvy budou orgány města Náměště nad Oslavou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro 
správní obvod obce Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti poskytne obec Vícenice u Náměště nad Oslavou ze svého rozpočtu městu Náměšť nad Oslavou 
na jeho účet příspěvek na úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíckorunčeských) za každou projednávanou věc podle ust. 
§ 76 odst. 1 písm. a) zákona v určeném rozsahu dle odst. 1 článku II této smlouvy.
Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se splatností 15 dnů od jejího doručení obci 
Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Náměšť nad Oslavou veškerou 
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Náměšť nad Oslavou vede po dobu platnosti 
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Po skončení platnosti této 
smlouvy zůstane tato spisová agenda uložena na městském úřadě města Náměště nad Oslavou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
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smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, jeden 
stejnopis obdrží město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje 
Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou a usnesení rady města Náměště nad 
Oslavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je 
třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV této smlouvy).

V Náměšti nad Oslavou dne 25. 6. 2004  Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou dne 7. 6. 2004
Vladimír Měrka v. r.     Alois Kopuletý
starosta města Náměště nad Oslavou  starosta obce Vícenice u Náměště nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Budišov ze dne 29. 4. 2004 č.1 a usnesení rdy města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Budišov, zastoupená starostou obce Ladislavem Péťou, adresa sídla obce: Budišov 360, kraj Vysočina, IČ: 00289159, 
bank. spojení: ČS a.s. pobočka Budišov, č.ú. 152-521-7389/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Třebíče (dále jen „obec Budišov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Budišov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Budišov 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Budišov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Budišov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 4636,- Kč (slovy: čtyřitisícešestsettřicetšestko
runčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Budišov k 1. lednu roku, ve kterém 
je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání 
smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec 
Budišov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. 
Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
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Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000051 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Budišov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Budišov, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Budišov a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Budišově dne 20. 5. 2004
Miloš Mašek v. r.       Ladislav Péťa v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Číměř ze dne 7. 4. 2004 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Číměř, zastoupená starostou obce Václav Komínek, adresa sídla obce: Číměř 50, kraj Vysočina, IČ: 00376817, bank. 
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 12629-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Číměř“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Číměř v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Číměř 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Číměř.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číměř ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 880,- Kč (slovy: osmsetosmdesátkorunčeských) bez 
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Číměř k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. 
Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy 
v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Číměř uhradit 
předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se 
v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000054 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Číměř předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Číměř, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Číměř a usnesení rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
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Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Číměři dne 7. 6. 2004
Miloš Mašek v. r.       Václav Komínek v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Dalešice ze dne 14. 4. 2004 č.3/2004 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 
26. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Dalešice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Zadražilem, adresa sídla obce: Dalešice 87, kraj Vysočina, IČ: 00289264, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 3925-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Dalešice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Dalešice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Dalešice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Dalešice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dalešice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2380,- Kč (slovy: dvatisícetřistaosmdesátkoru
nčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Dalešice k 1. lednu roku, ve kterém je 
smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání 
smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec 
Dalešice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. 
Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000055 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
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smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Dalešice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dalešice, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Dalešice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Dalešicích dne 14. 6. 2004
Miloš Mašek v. r.       Jaroslav Zadražil v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Chlístov ze dne 22. 4. 2004 č.10 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Chlístov, zastoupená starostou obce Karel Růžička, adresa sídla obce: Chlístov 11, kraj Vysočina, IČ: 00377295, bank. 
spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1525501339/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Chlístov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Chlístov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Chlístov 
oprávněna projednávat v prvním stupni
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- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Chlístov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlístov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 904,- Kč (slovy: devětsetčtyřikorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Chlístov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Chlístov 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše 
nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000049 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Chlístov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chlístov, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Chlístov a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
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V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Chlístově dne 19. 5. 2004
Miloš Mašek v. r.       Karel Růžička v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Ostašov ze dne 9. 4. 2004 č.12 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Ostašov, zastoupená starostou obce Jaroslav Kabelka, adresa sídla obce: Ostašov 7, kraj Vysočina, IČ: 00378313, bank. 
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 9825-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Ostašov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Ostašov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Ostašov 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Ostašov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ostašov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 520,- Kč (slovy: pětsetdvacetkorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Ostašov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Ostašov 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše 
nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000050 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 29. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
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- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně

- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Ostašov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ostašov, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Ostašov a usnesení rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Ostašově dne 19. 5. 2004
Miloš Mašek v. r.       Jaroslav Kabelka v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Petrůvky ze dne 5. 4. 2004 č.3/4 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Petrůvky, zastoupená starostou obce Jaromírem Papulou, adresa sídla obce: Petrůvky 3, kraj Vysočina, IČ: 00378488, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 13824-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Třebíče (dále jen „obec Petrůvky“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Petrůvky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Petrůvky 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Petrůvky.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Petrůvky ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 328,- Kč (slovy: třistadvacetosmkorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Petrůvky k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Petrůvky 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše 
nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000052 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Petrůvky předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Petrůvky, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Petrůvky a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Petrůvkách dne 24. 5. 2004
Miloš Mašek v. r.       Jaromír Papula v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Předín ze dne 25. 5. 2004 č.10-04-03 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 
26. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Předín, zastoupená starostou obce Arnoštem Urbánkem, adresa sídla obce: Předín 243, kraj Vysočina, IČ: 290181, bank. 
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 2420-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Předín“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Předín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Předín 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Předín.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Předín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2840,- Kč (slovy: dvatisíceosmsetčtyřicetkorunčeský
ch) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Předín k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Předín uhradit 
předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se 
v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000053 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 
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Čl. V
Společná ustanovení

Obec Předín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Předín, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Předín a usnesení rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Předíně dne 26. 5. 2004
Miloš Mašek v. r.       Arnošt Urbánek v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Třebenice ze dne 28. 4. 2004 č.16 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Třebenice, zastoupená starostou obce Jiřím Chloupkem, adresa sídla obce: Třebenice 58, kraj Vysočina, IČ: 00545627, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 7424711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Třebenice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Třebenice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Třebenice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Třebenice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Třebenice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1720,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetdvacetkor
unčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Třebenice k 1. lednu roku, ve kterém 



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 1/2005 Strana 16

je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání 
smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec 
Třebenice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním 
roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000048 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 7. 2004.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Třebenice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Třebenice, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Třebenice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     V Třebenicích dne 19. 5. 2004
Miloš Mašek v. r.       Jiří Chloupek v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vladislav ze dne 28. 4. 2004 č.9/2004 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 
26. 3. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Obec Vladislav, zastoupená starostou obce Mgr. Květoslavám Havlíčkem, adresa sídla obce: Vladislav 76, kraj Vysočina, 
IČ: 00290661, bank. spojení: 3423-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále 
jen „obec Vladislav“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Vladislav v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Vladislav 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Vladislav.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vladislav ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 4896,- Kč (slovy: čtyřitisíceosmsetdevadesát
šestkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Vladislav k 1. lednu roku, ve 
kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období 
za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna 
obec Vladislav uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním 
roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000047 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Vladislav předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
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s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vladislav, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Vladislav a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 15. 6. 2004     Ve Vladislavi dne 28. 4. 2004
Miloš Mašek v. r.       Mgr. Květoslav Havlíček v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Pokojov ze 
dne 7. 6. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Pokojov, zastoupená starostou panem Vlastimilem Boháčkem, IČO 00599697, Pokojov 9, 592 14 Nové Veselí, kraj 
Vysočina

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Pokojov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Pokojov v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Pokojov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Pokojov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Pokojov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pokojov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek 
ve výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které 
provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Pokojov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Pokojov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Pokojov o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17. 6. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Vlastimil Boháček v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Pokojov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 7. 6. 2004, č.j. 9/04 a usnesení Zastupitelstva obce 
Písečné ze dne 18. 12. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Písečné, zastoupená starostou obce Ing. Tomášem Pecinou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Písečné 25, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města 
Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Písečné vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem 
orgánům obce ve správním obvodu obce Písečné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město 
Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním 
obvodu obce Písečné.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Písečné přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Písečné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, 
na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí 
příslušného čtvrtletí. Obec Písečné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude 
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stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Písečné, 
nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis 
obec Písečné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Písečné a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná 
běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 23. 6. 2004
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. Tomáš Pecina v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce Písečné

Dnešního dne, měsíce a roku byla na základě usnesení rady obce Kralice nad Oslavou ze dne 26. 8. 2004 a usnesení zastupitelstva 
obce Kuroslepy ze dne 26. 7. 2004 uzavřena tato:

Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy orgány obce Kralice nad Oslavou ve správním obvodu obce 
Kuroslepy

Čl. I
Účastníci smlouvy

Obec Kuroslepy, zastoupená starostou obce Vladimírem Burešem, adresa obecního úřadu Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno, 
IČO: 378003, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměšť nad Oslavou

Obec Kralice nad Oslavou, zastoupená starostou obce Ing. Emilem dračkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kralice nad 
Oslavou 78, 675 72 Kralice nad Oslavou, IČO 289698, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměšť 
nad Oslavou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce 
Kralice nad Oslavou místo orgánů obce Kuroslepy vykonávat  přestupkovou agendu jako přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánů obce ve správním obvodu obce Kuroslepy. Rozsah této působnosti je stanoven čl. III. této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Dle této smlouvy budou orgány obce Kralice nad Oslavou místně příslušnými přestupkovými orgány v řízení ve správním 
obvodu obce Kuroslepy.
Orgány obce Kralice nad Oslavou budou vykonávat za orgány obce Kuroslepy přestupkovou agendu dle následujících 
ustanovení přestupkového zákona:

- § 29a – přestupky na úseku vyhledávání, ochrany využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa,

- § 46 – přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
- § 47 a 48 – přestupky proti veřejnému pořádku,
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- § 49 – přestupky proti občanskému soužití, 
- § 50 – přestupky proti majetku,
- a dle § 28 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kuroslepy ze svého rozpočtu obci Kralice nad Oslavou na jeho 
účet 111226707/0300 příspěvek ve výši 100,- Kč, slovy: jednostokorun za každý projednaný přestupek.
Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené obcí Kralice nad Oslavou se splatností 15ti dnů od jeho doručení obci 
Kuroslepy.
Správní poplatky, pokuty a náklady řízení uložené při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Kralice nad Oslavou.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou, nejméně však do 31. 12. 2004. Podléhá schválení Krajského úřadu 
kraje Vysočina. Uzavřena je dnem, kdy nabude právní moci souhlasné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina s touto 
smlouvou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 
prvního dne následujícího po doručení výpovědi té smluvní straně, jež je určena. Dále lze ukončit tento smluvní vztah písemnou 
dohodou smluvních stran.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. K platnosti takové změny se vyžaduje souhlas krajského úřadu.
Pokud nebude dán podnět krajskému úřadu ke zrušení smlouvy nejméně dva měsíce před ukončením smluvní doby, prodlužuje 
se automaticky tato smlouva o další rok.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím schválení krajským úřadem na úředních deskách svých úřadů 
nejméně po dobu 15ti dnů. Zároveň ji předají k publikování ve věstníku právních předpisů kraje Vysočina.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran, stejně tak 
jeden stejnopis obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a žádostí o 
zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje Vysočina.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Obec Kuroslepy předá do 20ti dnů ode dne uzavření této smlouvy obci Kralice nad Oslavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činnosti podle čl. III této smlouvy. Obec Kralice nad Oslavou pak vede po dobu platnosti této smlouvy 
veškerou spisovou agendu, která po ukončení platnosti této smlouvy zůstane uložena na obecním úřadě Kralice nad Oslavou. 

V Kralicích nad Oslavou dne
Ing. Emil Dračka v. r.      Vladimír Bureš v.r.
starosta obce Kralice nad Oslavou    starosta obce Kuroslepy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Třesov ze dne 6. 9. 2004 č. 2 a usnesení rady města Náměště nad Oslavou ze dne 25. 
10. 2004 č. 4.1., uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Třesov, zastoupená starostou obce Jaromírem Kazatelem, adresa sídla obce: Třesov 6, 675 02 Koněšín, kraj Vysočina, IČ: 
00599166, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 18625-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Hluboké“)

Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Náměště nad Oslavou vykonávat namísto orgánů obce Třesov v jejím 
správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
projednávat přestupky podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Náměště nad Oslavou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro 
správní obvod obce Třesov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Náměště nad Oslavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města 
Náměště nad Oslavou. Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem města Náměště nad Oslavou při plnění této smlouvy 
jsou příjmem rozpočtu města Náměště nad Oslavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu (přenesené působnosti v určeném rozsahu dle článku II této smlouvy) poskytne obec Třesov ze svého 
rozpočtu městu Náměšť nad Oslavou na jeho účet příspěvek na úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíckorunčeských) 
za každý projednávaný přestupek.
Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se splatností 15 dnů od jejího doručení obci 
Třesov.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Třesov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Náměšť nad Oslavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Náměšť nad Oslavou vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou 
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Po skončení platnosti této smlouvy zůstane tato 
spisová agenda uložena na městském úřadě města Náměště nad Oslavou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Třesov, jeden stejnopis obdrží město 
Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Třesov a usnesení rady města Náměště nad Oslavou o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je 
třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV této smlouvy).

V Náměšti nad Oslavou dne 22. 11. 2004    V Třesově dne 15. 11. 2004
Vladimír Měrka v. r.       Jaromír Kazatel v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Třesov

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků ze dne 29. 10. 2003 mezi

Obec Naloučany, zastoupená starostou obce Františkem Netrdou, adresa sídla obce: 675 71 Naloučany 29, kraj Vysočina, IČO: 
00378208, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 18027-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Naloučany“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad 
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Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě usnesení zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 10. 2004 č. 3 a usnesení rady města Náměště 
nad Oslavou ze dne 25. 10. 2004 č. 4.2. vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se 
vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů 
informaci o uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Naloučany, jeden stejnopis  obdrží 
město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas 
s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Naloučany a usnesení rady města Náměště nad Oslavou a 
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho 
uzavřením nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 22. 11. 2004    V Naloučanech dne 3. 11. 2004
Vladimír Měrka v. r.      František Netrda v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Naloučany

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků ze dne 30. 7. 2003 mezi

Obec Studenec, zastoupená starostou obce Josefem Zahradníčkem, adresa sídla obce: 675 02 Studenec 160, kraj Vysočina, IČO: 
00290513, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 12928-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Studenec“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad 
Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě usnesení zastupitelstva obce Studenec ze dne 20. 10. 2004 č. 81/08 a usnesení rady města 
Náměště nad Oslavou ze dne 25. 10. 2004 č. 4.2. vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo 
ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů 
informaci o uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Studenec, jeden stejnopis  obdrží 
město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas 
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s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Studenec a usnesení rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné 
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho 
uzavřením nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 22. 11. 2004    Ve Studenci dne 12. 11. 2004
Vladimír Měrka v. r.      Josef Zahradníček v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Studenec

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků ze dne 30. 7. 2003 mezi

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, zastoupená starostou obce Aloisem Kopuletým, adresa sídla obce: Vícenice u Náměště 
nad Oslavou, 675 71, kraj Vysočina, IČO: 00599174, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 14229-711/0100, příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Vícenice u Náměště nad Oslavou“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad 
Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě usnesení zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou ze dne 7. 10. 2004 č. 28 a usnesení 
rady města Náměště nad Oslavou ze dne 25. 10. 2004 č. 4.2. vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy 
a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů 
informaci o uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, jeden 
stejnopis  obdrží město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s 
žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou a usnesení rady města Náměště 
nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho 
uzavřením nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 22. 11. 2004  Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou dne 22. 11. 2004
Vladimír Měrka v. r.    Alois Kopuletý v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou  starosta obce Vícenice u Náměště n. Osl.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku ochrany přírody a krajiny ze dne 30. 7. 2003 mezi

Obec Zahrádka, zastoupená starostou obce Stanislavem Válalem, adresa sídla obce: 675 71 Zahrádka 6, kraj Vysočina, IČO: 
00599191, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 19724711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Zahrádka“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad 
Oslavou, Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do 



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 1/2005Strana 25

správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Zahrádka ze dne 9. 11. 2004 a usnesení rady města Náměště nad Oslavou 
ze dne 25. 10. 2004 č. 4.2. vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů 
informaci o uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zahrádka, jeden stejnopis  obdrží 
město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas 
s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Zahrádka a usnesení rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné 
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho 
uzavřením nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 22. 11. 2004    V Zahrádce dne 19. 11. 2004
Vladimír Měrka v. r.      Stanislav Válal v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Zahrádka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení zastupitelstva obce z 9. řádného 
zasedání ZO ze dne 2. 7. 2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě 
(dále jen město)
a
Obec Fryšava pod Žákovou horou, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Fialou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Fryšava pod Žákovou horou 80, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na 
Moravě, IČO: 00294284, č. účtu: 6623751 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města 
namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu 
obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Nové Město na Moravě místně 
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům 
každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího 
roku. Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za 
příslušné kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje 
nebo pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán 
ve věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 13. 8. 2004
Josef Sokolíček v. r.       Ing. Josef Fiala v.r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3. 2. 2003 a rozhodnutí starosty obce Lesná č. 1 ze dne 16. 12. 2003 uzavírají  
uvedené smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem, Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu 
města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Lesná, zastoupená starostou Vladislavem Rokosem, Lesná, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou 
působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.  1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov namísto 
orgánů obce Lesná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce 
Lesná v rozsahu vymezeném touto smlouvou.  Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně příslušnými 
správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Lesná.
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Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Lesná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce a to 
projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesná ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u České 
spořitelny a.s. číslo  účtu  19 - 622171349/0800  příspěvek ve výši 500,- Kč za projednaný případ.

Čl. V.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci  o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec Lesná a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Lesná a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Lesné dne 16. 1. 2004      V Pacově dne 16. 1. 2004 
Vladislav Rokos v.r.       Josef Bulušek v.r.
starosta obce Lesná      starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 17. 8. 2004 č. 021-VPS/04 a usnesení Zastupitelstva obce Střítež ze dne 2. 9. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Střítež, zastoupená starostou obce Pavlem Koudelou, adresa obecního úřadu: Střítež 1 588 11 Střítež, kraj Vysočina, 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Střítež“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, 
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná vykonávat 
namísto orgánů obce Střítež v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému 
soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Střítež.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střítež ze svého rozpočtu obci Polná na její účet č. 1221-681/
0100 vedený u Komerční banky, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
přestupek projednaný orgánem obce Polná namísto orgánu obce Střítež.
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Obec Střítež poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené obcí Polná. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 
nabude právní moci.

Čl. V 
Společná ustanovení

Obec Střítež předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dní.
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Střítež, jeden stejnopis obdrží město 
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Střítež a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Polné dne 17. 8. 2004      Ve Stříteži dne 3. 9. 2004
Jindřich Skočdopole v.r.      Pavel Koudela v.r.
starosta  města Polná                                             starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení zastupitelstva obce Přibyslavice č. 4b ze dne 14. 7. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Číchov ze dne 7. 5. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Přibyslavice, se sídlem: Obecní úřad Přibyslavice, Na Návsi 40, 675 21 Okříšky, IČ: 00290203, bankovní spojení: 
KB Třebíč č.ú. 4821-711/0100, zastoupená starostou: Romanem Vrbkou, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Třebíč
a
Obec Číchov, se sídlem: Obecní úřad Čechov 60, 675 21 Okříšky, IČ: 545643, bankovní spojení: ČS Okříšky č.ú. 1524345389/
0800, zastoupená starostou: René Kosielskim, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce 
Přibyslavice namísto orgánů obce Čechov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
Čechov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude starosta  obce Přibyslavice místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Čechov, dle článku III. této veřejnoprávní smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Starosta obce Přibyslavice bude vykonávat ve správním obvodu obce Čechov přenesenou působnost svěřenou orgánům 
každé obce v rozsahu stanoveném § 8, § 9 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k provedení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číchov ze svého rozpočtu obci Přibyslavice dohodnutou úhradu 



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 1/2005Strana 29

ve výši 500,- Kč (slovy pětiset Kč) za každé řešené rozhodnutí, spadající do správního obvodu obce Číchov. 
Fakturu na úhradu vystaví obec Přibyslavice do 15 dnů po vystavení rozhodnutí. 

Čl. V 
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřaduo udělení souhlasu s jejím uzavřením 
nabude právní moci. 
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dní a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Číchov, jeden obec Přibyslavice a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Přibyslavice, usnesení zastupitelstva obce Číchov a pravomocné 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná 
běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Číchově dne        V Přibyslavicích dne 15. 7. 2004
René Kosielski v.r.      Roman Vrbka v.r.
starosta  obce Číchov                                             starosta obce Přibyslavice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavice ze dne 21. 6. 2004 č. 8 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Čáslavice, zastoupená starostou obce Karlem Trojanem, adresa sídla obce: Čáslavice 110, kraj Vysočina, IČ: 00289183, 
bank. spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1522179399/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Třebíče (dále jen „obec Čáslavice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Čáslavice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Čáslavice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Čáslavice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čáslavice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2240,- Kč (slovy: dvatisícedvěstěčtyřicetkorun
českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Čáslavice (560 obyvatel) k 1. lednu roku, 
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ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období 
za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna 
obec Budišov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním 
roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000058 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o 
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Čáslavice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čáslavice, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Čáslavice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 4. 8. 2004      V Čáslavicích dne 20. 7. 2004
Miloš Mašek v. r.       Karel Trojan v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kozlany ze dne 9. 6. 2004 č.10 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Kozlany, zastoupená starostou obce Ing. Mrněm Jaroslavem, adresa sídla obce: Kozlany 12, kraj Vysočina, IČ: 00377759, 
bank. spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1525013319/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Třebíče (dále jen „obec Kozlany“)
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a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Kozlany v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Kozlany 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Kozlany.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Budišov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) bez 
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce (125) k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. 
Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy 
v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Kozlany uhradit 
předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se 
v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000057 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Kozlany předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kozlany, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Kozlany a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 7. 7. 2004      V Kozlanech dne 10. 6. 2004
Miloš Mašek v. r.       Ing. Jaroslav Mrňa v.r.
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Markvartice ze dne 28. 2. 2004 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Markvartice, zastoupená starostou obce Ing. Vlastimilem Klusákem, adresa sídla obce: Markvartice 67, kraj Vysočina, 
IČ: 00378143, bank. spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1521997349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíče (dále jen „obec Markvartice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Markvartice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Markvartice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Markvartice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Markvartice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1008,- Kč (slovy: jedentisícosmkorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Markvartice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Budišov 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše 
nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
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Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000056 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 29. 7. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Markvartice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Markvartice, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Markvartice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 7. 7. 2004      V Markvarticích dne 23. 6. 2004
Miloš Mašek v. r.       Ing. Vlastimil Klusák v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Šebkovice ze dne 27. 5. 2004 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Šebkovice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Holčapkem, adresa sídla obce: Šebkovice 159, kraj Vysočina, 
IČ: 00290556, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 8822-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíče (dále jen „obec Šebkovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Šebkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Šebkovice 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Šebkovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Šebkovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1900,- Kč (slovy: jedentisícdevětsetkorunčeskýc
h) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Šebkovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Šebkovice 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše 
nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000059 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 27. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Šebkovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Šebkovice, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Šebkovice a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením 
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smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 4. 8. 2004      V Šebkovicích dne 29. 7. 2004
Miloš Mašek v. r.       Ing. Josef Holčapek v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Trnava ze dne 2. 3. 2003 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 2004 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Trnava, zastoupená starostou obce Břetislavem Česnekem, adresa sídla obce: Trnava 32, kraj Vysočina, IČ: 00290599, 
bank. spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1520139349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Třebíče (dále jen „obec Trnava“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, 
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat 
namísto orgánů obce Trnava v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Trnava 
oprávněna projednávat v prvním stupni

- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Trnava.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Trnava ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2400,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistakorunčeských) 
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Trnava k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva 
uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy 
vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením smlouvy je povinna obec Budišov 
uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše 
nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1)  = Nt x (It/100)
kde   N(t+1)   je výše nákladů v běžném kalendářním roce

Nt  je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It  je průměrný roční index spotřebitelských  cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000060 vedený 
u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po pravomocném souhlasu krajského úřadu tato 
smlouva nabude účinnosti (smluvním stranám vzniknou práva a povinnosti z této smlouvy – odkládací podmínka dle § 36 odst. 
2 občanského zákona) okamžitě po ukončení platnosti a účinnosti předchozí mezi nimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která 
byla uzavřena na dobu jednoho roku dne 26. 8. 2003.
Tento smluvní vztah končí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná  běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Trnava předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Trnava, jeden stejnopis obdrží město 
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Trnava a usnesení rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, 
případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové 
dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

V Třebíči dne 4. 8. 2004      V Trnavě dne 2. 8. 2004
Miloš Mašek v. r.       Břetislav Česnek v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Borovník, zastoupená starostou obce Jiřím Crhou, adresa: Borovník 37, (dále jen „obec Borovník“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003R8F1 ze dne 20. 5. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Borovník, jeden stejnopis město Velká 
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Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Borovník, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 8. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Jiří Crha v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Borovník

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Kaly, zastoupená starostou obce Ludmilou Batelkovou, adresa: Kaly 23, (dále jen „obec Kaly“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003R8XJ ze dne 20. 5. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kaly, jeden stejnopis město Velká Bíteš 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Kaly, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 20. 10. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Ludmila Batelková v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Kaly

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Katov, IČO 00842672, zastoupená starostou Ing. Martinem Kozou, adresa: Katov 29, 594 55 Dolní Loučky, příslušná do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen „obec Katov“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003RFNK ze dne 15. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
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Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Katov, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Katov, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 8. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Ing. Martin Koza v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Katov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Křižínkov, zastoupená starostou obce Antonínem Urbánkem, adresa: Křižínkov 5, 594 53 Osová Bitýška (dále jen „obec 
Křižínkov“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003RFKZ ze dne 15. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Křižínkov, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Křižínkov, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 10. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Antonín Urbánek v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Křižínkov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Kuřimská Nová Ves, zastoupená starostou obce p. Josefem Knoflíčkem, adresa: Kuřimská Nová Ves 50, 594 55 Dolní 
Loučky, (dále jen „obec Kuřimská Nová Ves“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003RFTQ ze dne 15. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.
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II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kuřimská Nová Ves, jeden stejnopis 
město Velká Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Kuřimská Nová Ves, usnesení rady města Velká Bíteš a poté 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 1. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Josef Knoflíček v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Kuřimská Nová Ves

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Kuřimské Jestřábí, zastoupená starostou obce Mašek František, adresa: Kuřimské Jestřábí 50,  (dále jen „obec Kuřimské 
Jestřábí“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003ESC9 ze dne 22. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kuřimské Jestřábí, jeden stejnopis 
město Velká Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Kuřimské Jestřábí, usnesení rady města Velká Bíteš a poté 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 1. 12. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       František Mašek v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Kuřimské Jestřábí

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Lubné, zastoupená starostou obce Jaroslav Karmazín, adresa: Lubné 19, (dále jen „obec Lubné“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003ES2N ze dne 22. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).
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I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lubné, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Lubné, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 1. 12. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Jaroslav Karmazín v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Lubné

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Níhov, zastoupená starostou obce Josefem Klímou, adresa: Níhov 17, 594 55 dolní Loučky, (dále jen „obec Níhov“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP001JM2Y ze dne 22. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Níhov, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Níhov, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 20. 10. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Josef Klíma v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Níhov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Rojetín, zastoupená starostou obce Karáskem Martinem, adresa: Rojetín 50, Křižanov 594 51, (dále jen „obec Rojetín“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003RFOF ze dne 15. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).
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I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rojetín, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Rojetín, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 1. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Martin Karásek v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Rojetín

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Skryje, zastoupená starostou obce MUDr. Janou Jeřábkovou, adresa: Skryje 38, 594 55 Dolní Loučky (dále jen „obec 
Skryje“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003ES0X ze dne 22. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Skryje, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Skryje, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 20. 10. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       MUDr. Jana Jeřábková v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Skryje

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Tišnovská Nová Ves, zastoupená starostou obce Ing. Vladislavem Ficem, adresa: Tišnovská Nová Ves, 594 51, (dále jen 
„obec Tišnovská Nová Ves“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)
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uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003RFLU ze dne 15. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Tišnovská Nová Ves, jeden stejnopis 
město Velká Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Tišnovská Nová Ves, usnesení rady města Velká Bíteš a poté 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 23. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Ing. Vladislav Fic v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Tišnovská Nová Ves

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Vratislávka, zastoupená starostou obce Ladislavem Matouškem, adresa: Vratislávka 15, 594 51 Křižanov (dále jen „obec 
Vratislávka“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003ES31 ze dne 22. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vratislávka, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Vratislávka, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 24. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Ladislav Matoušek v.r.                         
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Vratislávka

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Žďárec, zastoupená starostou obce panem Vladimírem Štěpánkem, Žďárec 42, 594 56 Žďárec, IČO: 295833 (dále jen 
„obec Žďárec“)
a
Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
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zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  
(dále jen „město Velká Bíteš“)

uzavírají tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků, ke které vydal 
souhlas Krajský úřad kraje Vysočina svým rozhodnutím Č.j.: KUJIP003ERZ9 ze dne 22. 4. 2003 (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ve Čl. IV smlouvy se doba, na kterou se smlouva uzavírá, mění na dobu do 31. 
12. 2004.

II.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy 
a jejím předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Žďárec, jeden stejnopis město Velká 
Bíteš a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Žďárec, usnesení rady města Velká Bíteš a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

Ve Velké Bíteši 8. 11. 2004
Mgr. Miroslav Báňa       Vladimír Štěpánek v.r.                         
starosta města Velká Bíteš      starosta obce Žďárec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Cikháj ze 
dne 25. 6. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Cikháj, zastoupená starostkou paní Hanou Zoubkovou, IČO 842141, Cikháj, 591 02 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Cikháj vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Cikháj v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Cikháj.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Cikháj v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Cikháj.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cikháj městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Cikháj předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Cikháj a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Cikháj o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 8. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Hana Zoubková v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Cikháj

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Jámy ze dne 
15. 9. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Jámy, zastoupená starostou panem Jiřím Šiklem, IČO 00842133, Jámy 4, 592 32 Jámy, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Jámy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Jámy v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Jámy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Jámy v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Jámy.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jámy městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
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Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Jámy předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Jámy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Jámy o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 9. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Jiří Šikl v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Jámy

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 8. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Kněževes, zastoupená starostou panem Karlem Prokopem, IČO 599492, Kněževes, 594 44 Radostín nad Oslavou, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Kněževes vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Kněževes v 
rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kněževes.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Kněževes v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Kněževes.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kněževes městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek 
ve výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které 
provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Kněževes předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Kněževes a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Kněževes o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9. 8. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Karel Prokop v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Kněževes

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Lhotka ze 
dne 16. 11. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
kraj Vysočina

Obec Lhotka, zastoupená starostkou paní Jaroslavou Kabelkovou, IČO 00842273, Lhotka 60, 591 02 Žďár nad Sázavou, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Lhotka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Lhotka v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Lhotka.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Lhotka v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Lhotka.



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 1/2005Strana 47

Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lhotka městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Lhotka předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Lhotka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Lhotka o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 11. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Jaroslava Kabelková v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Lhotka

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení rady obce Malá Losenice ze 
dne 23. 4. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Malá Losenice, zastoupená starostou panem Miloslavem Šidlákem, IČO 00545171, Malá Losenice 30, 592 11 Malá 
Losenice , kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Malá Losenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Malá 
Losenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Malá Losenice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Malá Losenice v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 
53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Malá Losenice.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Malá Losenice městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek 
ve výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které 
provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Malá Losenice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec 
Malá Losenice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení rady obce Malá Losenice o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 7. 7. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Miloslav Šidlák v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Malá Losenice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Matějov ze 
dne 7. 9. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Matějov, zastoupená starostou panem Ing. Jaroslavem Činčerou, IČO 00600512, Matějov, 592 12 Nížkov, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Matějov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Matějov v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Matějov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
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vykonávat namísto obce Matějov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Matějov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Matějov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek 
ve výši 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které 
provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Matějov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Matějov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Matějov o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Ing. Jaroslav Činčera v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Matějov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Poděšín ze 
dne 1. 10. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
kraj Vysočina

Obec Poděšín, zastoupená starostou panem Zdeňkem Jarošem, IČO 00545759, Poděšín 45, 592 12 Nížkov, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Poděšín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Poděšín v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Poděšín.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Poděšín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Poděšín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Poděšín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Poděšín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Poděšín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Poděšín o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 10. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Zdeněk Jaroš v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Poděšín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce Sklené ze 
dne 19. 7. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky č. 2, kraj Vysočina

Obec Sklené, zastoupená starostou panem Jaroslavem Kuncem, IČO 00842354, Sklené 40, 591 02 Žďár nad Sázavou, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad Sázavou 
namísto orgánů obce Sklené vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Sklené v rozsahu 
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vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sklené.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, 
vykonávat namísto obce Sklené v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, právní odbor, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Sklené.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, právním odborem, a náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu 
města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sklené městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Sklené předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Sklené a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva obce Sklené o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. 7. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Jaroslav Kunc v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Sklené
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