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obcí Zvole nad Pernštejnem
128. Veřejnoprávní smlo u v a mezi městem Hrotovice a obcí Krhov
129. Veřejnoprávní smlo u v a mezi městem Hrotovice a obcí Radkovice u
Hrotovic
130. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Babice a městem Moravské Budějovice
131. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Blatnice a městem Moravské
Budějovice
132. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Cidlina a městem Moravské Budějovice
133. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Dědice a městem Moravské Budějovice
134. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Hornice a městem Moravské
Budějovice
135. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Jakubov u Mor. Budějovic a městem Moravské Budějovice
136. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Láz a městem Moravské Budějovice
137. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Lesonice a městem Moravské
Budějovice
138. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Litohoř a městem Moravské Budějovice
139. Veřejnoprávní smlo u v a mezi obcí Lukov a městem Moravské Budějovice
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140. Ve ř e j n o p r á v n í s m l o u v a mezi obcí Martínkov a městem Moravské
Budějovice
141. Ve ř e j n o p r á v n í s m l o u v a mezi obcí Nové Syrovice a městem Moravské Budějovice
142. Ve ř e j n o p r á v n í s m l o u v a mezi obcí Zvěrkovice a městem Moravské
Budějovice
143. U p o z o r n ě n í n a ztrátu “malého” úředního razítka o průměru 25 mm
Městského úřadu Přibyslav se státním znakem
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2
NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina
ze dne 20. května 2003
č. 2/2003
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o PO“) toto nařízení kraje:
I.
Úvodní ustanovení
§1
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro určování, zřizování, provoz a údržbu zdrojů vody k hašení požárů
a povinnosti obcí, vlastníků a uživatelů zdrojů vody.1
§2
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) zdroji vody k hašení požárů, ze kterých lze mobilní
technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu
(dále jen „zdroje vody“), zejména:
- vodní toky (např. řeka, potok),
- přirozené a umělé vodní nádrže (např. rybníky, jezera,
požární nádrže, bazény, nádrže s vhodnou technologickou vodou),
- požární výtokové stojany a plnící místa,
- nadzemní a podzemní hydranty.
b) čerpacím stanovištěm:
- zpevněná plocha u zdroje vody určeného k hašení
požárů, upravená pro bezpečné přistavení požárního
čerpadla. Musí splňovat požadavky stanovené tímto
nařízením.
II.
Zdroje vody k hašení požárů
§3
(1) Zdroje vody slouží k odběru vody pro hašení mobilní
požární technikou základními zásahovými požárními
automobily (automobilovými stříkačkami a cisternovými automobilovými stříkačkami) nebo přenosnými
zásahovými prostředky (požárními stříkačkami).
(2) Zdroje vody, které jsou vhodné k hašení požárů, určují
a vedou o nich přehled obce na svém území. Obce pře-

dávají přehled zdrojů vody Hasičskému záchrannému
sboru kraje Vysočina (dále jen „HZS“), který vede přehled vodních zdrojů na území kraje
(3) Jednotlivé zdroje vody lze vzájemně kombinovat a lze
je užívat pro více obcí a právnických a podnikajících
fyzických osob. Ke společnému užívání vodních zdrojů uděluje souhlas HZS. Zdroje vody nelze technicky
propojovat s vodovodem pro veřejnou potřebu.2
(4) Vlastník a provozovatel popř. správce zdroje vody je
povinen:
a) udržovat vodní zdroj v takovém stavu, aby bylo
umožněno použití požární techniky a čerpání vody
pro hašení požárů,
b) zabezpečit ve vodním zdroji trvalý dostatek vody
podle zvláštního právního předpisu.
(5) Zabezpečení zdrojů vody pro jednotlivé druhy objektů
stanoví zvláštní předpis.3
III.
Poskytování zdroje vody
§4
(1) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout zdroje
vody ke zdolání požáru.
(2) Při použití vodovodu pro veřejnou potřebu jako zdroje
vody oznámí tuto skutečnost velitel zásahu provozovateli vodovodu, a to i při cvičných akcích. V oznámení
uvede místo, čas a množství odebrané vody.
IV.
Příjezd a přístup ke zdroji vody
§5
(1) Vlastník a provozovatel popř. správce zdroje vody je
povinen zajistit trvale volný příjezd ke zdroji vody
pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných
místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě
s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina.

§ 7 odst. 1 zákona o PO
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
3
§ 11 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
1
2
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(2) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k vodovodu a bezplatný odběr
vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.
V.
Technické podmínky pro trvalé užívání
požárních nádrží
§6
(1) Požární nádrž musí být označena nápisem „Požární
voda“ s uvedením údajů o objemu a sací hloubce na
desetinu metru.
(2) Ve vzdálenosti nejvýše 2 m od vodní plochy musí být
zřízena zpevněná plocha vhodná pro umístění cisternové automobilové stříkačky nebo přenosné požární
stříkačky, která splňuje tyto podmínky:
a) výška od vodní hladiny k ose čerpadla nesmí přesáhnout 2,5 m,
b) minimální hloubka vody v místě čerpání nesmí být
menší než 1 m.
VI.
Čerpací stanoviště
§7
Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
a) musí mít minimální rozměr zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní nebo přenosnou
požární technikou,
b) musí být sjízdné pro těžkou požární techniku,
c) na konci čerpacího stanoviště by měla být zřízena
zarážka zabraňují sjetí vozidla do zdroje vody, nesmí však bránit odtoku vody,
d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ
VODA“ a údajem o obsahu zdroje vody, štítek se
umísťuje ve výši dvou metrů,
e) místo čerpání musí být udržováno v pohotovém
stavu i v době mrazů, za jarního tání i po přívalech
a povodních a musí být vhodně odvodněno,
f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně
30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje
vody v místech s vyhovující hloubkou,
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g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena
alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná
lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem.
VII.
Provozuschopnost zdroje vody
§8
Vlastník a provozovatel popř. správce a uživatel zdroje
vody je povinen
a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody
a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu,
b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany
v provozuschopném stavu podle technických podmínek stanovených v tomto nařízení,
c) projednat provádění prací, které omezují nebo
znemožňují použití zdroje vody pro účely požární
ochrany předem s Hasičským záchranným sborem
kraje Vysočina, který je oprávněn určit podmínky
pro zabezpečení požární ochrany,
d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody
pro účely požární ochrany (např. snížení množství
vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární
ochrany, obci a Hasičskému záchrannému sboru
kraje Vysočina.
VIII.
Závěrečná ustanovení
§9
(1) Nedílnou součástí tohoto nařízení je Příloha č. 1 - Hodnoty pro výběr a rozmisťování nádrží a hydrantů.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
kraje.

Ing. František Dohnal v. r.
hejtman kraje Vysočina
RNDr. Miloš Vystrčil v. r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Strana 5

Částka 2/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Příloha č. 1 k Nařízení kraje Vysočina ze dne 20. května 2003, č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
zdrojů vody k hašení požárů
Informativní zásady pro výběr a rozmisťování vodních zdrojů
Uvedené hodnoty jsou převzaty z ČSN 730873.
1. Vzdálenosti zdrojů vody od objektů a nejmenší obsah zdroje:
Poř. Druh objektu a jeho mezní plocha počíslo
žárního úseku v m2

Největší vzdálenost zdroje
od objektu v metrech

Nejmenší obsah
zdroje v m3

1.

Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120

600

14

2.

Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500,
výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500

400

22

3.

Nevýrobní objekty o ploše nad 1500,
výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500

300

35

4.

Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500

200

45

5.

Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním
zatížením (p>120 kg/m2) a současně
s plochou větší než 2500

150

72

Poznámka : Uvedené vzdálenosti v metrech se měří po skutečné trase vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla.
2. Vzdálenosti hydrantů a průměr potrubí na němž jsou hydranty umístěny:
Poř. Druh objektu a jeho mezní plocha počíslo
žárního úseku v m2

Největší vzdálenost hydrantu od objektu a mezi
sebou v metrech

Odběr
Q (l.s-1)

Potrubí
DN
v mm

1.

Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120

200/400

4

80

2.

Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500,
výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500

150/300

6

100

3.

Nevýrobní objekty o ploše nad 1500,
výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500

120/240

9,5

125

4.

Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500

100/200

14

150

5.

Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním
zatížením (p>120 kg/m2) a současně
s plochou větší než 2500

80/160

25

200

3. U nadzemních i podzemních hydrantů určených jako zdroj požární vody musí být vždy zabezpečen minimální statický přetlak 0,2 Mpa.
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3
NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina
ze dne 20. května 2003
č. 3/2003
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o PO“), toto nařízení kraje:
§1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických
osob, právnických osob, fyzických osob podnikajících
podle zvláštních předpisů a obcí k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.1
§2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto nařízení se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná
dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,
b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých
látek a období požárně nebezpečných činností
v lesích – zejména pálení klestu v lesích, slámy na
polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě
a pálení odpadu, prořez stromů apod.,
c) déletrvajícího nadměrného sucha.
(2) Spalováním hořlavých látek se pro účely tohoto nařízení rozumí pálení klestu v lesích, pálení slámy na polích, suchého rákosu a pálení jiného odpadu za účelem
jeho likvidace.
§3
Zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin,
obilovin, slámy, úsušků a jejich posklizňové úpravy
a skladování
(1) V období přípravy jsou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby povinny:

a) v období přípravy sklizně pícnin a obilovin stanovit
organizaci2 zabezpečení požární ochrany s ohledem
na požární nebezpečí provozované činnosti, prověřit správnost dokumentace požární ochrany, stav
prostředků pro přivolání pomoci v případě vzniku
požáru a určit osoby odpovědné za zabezpečení
požární ochrany na pracovištích,
b) u fyzických osob podílejících se na sklizni zajistit
prokazatelné proškolení na úseku požární ochrany,
seznámení s dokumentací týkající se bezpečného
provozu strojů a zařízení, a to před započetím práce,
c) prověřit fyzicky technický stav strojů, dodržování
výrobcem stanoveného účelu použití, dodržování
návodu výrobce3 pro obsluhu, provoz a údržbu
strojů a jejich vybavenost z hlediska předpisů požární ochrany (např. přenosnými hasicími přístroji),
zamezit styku horkých ploch částí spalovacích motorů s hořlavými materiály, pravidelně kontrolovat
zda nedochází k namotávání slámy nebo sena na
pohyblivé části strojů, zajistit pravidelné čištění
motorového prostoru od nánosu oleje a organického prachu,
d) prověřit technický stav objektů, zejména těch, které
jsou určeny ke skladování, kontrolovat zejména
neporušenost střešní krytiny, zamezení zatékání povrchové vody, stav elektroinstalace a bleskosvodů,
vybavení hasicími přístroji, uložení materiálů majících sklon k exotermní reakci apod.
(2) V období sklizně jsou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby povinny:
a) využívat pro uskladňování objekty určené k tomuto
účelu podle zvláštních předpisů,4
b) z polí kolem železničních tratí odstranit slámu,
případně píci ihned po sklizni, a to do vzdálenosti
min. 60 m od osy krajní koleje,
c) zajistit prokazatelné5 měření teplot naskladněné
píce teploměrem určeným pro měření sena, a to
minimálně jedenkráte denně v prvním měsíci po
naskladnění, a dále minimálně jedenkrát týdně ve

§ 5 odst. 2, § 17 odst. 1 zákona o PO
§ 6 zákona o PO
3
K manipulaci s hořlavými hmotami smí být použity pouze pracovní stroje s výfukovým potrubím upraveným tak, aby bylo
zabráněno přímému styku s hořlavou látkou.
4
Zákon č. 50/1976 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
5
Za prokazatelné měření teplot se považuje chronologicky vedený písemný seznam s uvedením datumu, času, naměřených
hodnot a s podpisem osoby, která měření prováděla. Za toto měření se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení,
u kterého byla provedena kontrola před uvedením do provozu dle údajů od výrobce zařízení.
1
2

Strana 7

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

druhém a třetím měsíci po ukončení naskladňování
(měření teplot se nepožaduje, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce je nižší než 15 %),
d) při naměření teploty naskladněné píce ve smyslu
písm. b) tohoto odstavce nad 65 ºC učinit neodkladná opatření (například přeložení, rozebrání
skládky) za asistence jednotky požární ochrany,
e) volné sklady sena a slámy (stohy) s objemem do 50
m3 zakládat minimálně ve vzdálenosti 10 m od cizích objektů (umístění větších volných skladů sena
a slámy se řeší dle zvláštního předpisu6), objekty
s uskladněnou pící nebo slámou označit výstražnou
tabulkou „Zákaz kouření a přístupu s otevřeným
ohněm“,
f) při sklizňových pracích dodržovat požární a bezpečnostní předpisy stanovené pro provoz strojů,
zařízení a pro objekty (zejména zákazy kouření
a manipulace s otevřeným ohněm),
g) zajistit důsledné uzavírání stodol, skladů a dalších
objektů a provést další vhodná opatření k zamezení
vstupu nepovolaných osob, zejména dětí, a to především v době, kdy se v těchto objektech nepracuje,
h) pokud zvýšené zabezpečení prostředky požární
ochrany nevyplývá z jiných předpisů, požárně
bezpečnostního řešení, kolaudačního rozhodnutí,
případně posouzení požárního nebezpečí, musí být
k dispozici při činnostech v místech sušení obilí,
stohování nebo skladování slámy a píce alespoň
toto vybavení:
- zásoba požární vody v minimálním množství
200 l – např. v požárních nádržích, sudech, fekálních vozech nebo funkčních požárních hydrantech,
- minimálně 2 ks přenosných hasicích přístrojů
vhodné náplně o celkové hmotnosti alespoň
10 kg,
- další prostředky (například vědra, lopaty, tlumnice, žebřík apod.).
i) pracovní stroje se spalovacími motory musí být
vybaveny při vjezdu do objektů, kde se skladují
hořlavé látky, případně při manipulaci s nimi, účinným, funkčním lapačem jisker (to neplatí u strojů,
které jsou trvale vybaveny zabudovanými lapači
jisker nebo u strojů s přeplňovanými motory).
(3) Fyzické osoby a obce jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené v § 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení
přiměřeně.
§4
Zabezpečení požární ochrany v období vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, zejména
6
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se spalování klestu v lesích, slámy na polích, suchého
rákosu a pálení odpadu (prořez stromů apod.)
(1) Právnické, podnikající fyzické osoby a obce jsou
povinny stanovit organizaci zabezpečení požární
ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované
činnosti písemným pokynem, který musí obsahovat:
a) určení osob zodpovědných za zabezpečení požární
ochrany,
b) zajištění prokazatelného proškolení osob v rozsahu
pracovní činnosti kterou vykonávají při spalování,
c) zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování,
d) stanovení průběžných kontrol místa spalování
s ohledem na místní klimatické podmínky,
e) zabezpečení uhašení po skončení spalování,
f) stanovení zákazu spalování za větrného počasí
a v době sucha, kdy může dojít k rozšíření ohně v lese,
g) způsob přivolání pomoci.
(2) Právnické, podnikající fyzické osoby, obce a fyzické
osoby jsou povinny:
a) spalování hořlavých látek provádět pouze po předchozím ohlášení této činnosti na územně příslušné
operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (v hlášení se uvede datum, doba, přesně
určené místo pálení, osoba, která za pálení zodpovídá
a kontakt na tuto osobu),
b) při spalování dodržovat následující požárně bezpečnostní podmínky:
- stařinu, klest a zbytky po těžbě lze pálit po provedení nezbytně nutných protipožárních opatření,
- spalování provádí jednotlivec nebo pracovní skupina, všichni pracovníci musí být řádně seznámeni
s pravidly spalování, základními požárními předpisy a způsobem přivolání pomoci,
- osoba mladší 15 let nemůže spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena,
- spalování klestu v lesních prostorech lze provádět,
pokud rychlost větru není vyšší než 3,4 – 5,2 m.s-1
(3º Beaufortovy stupnice), tj. síla větru, při které
se listí a větvičky trvale pohybují, která pohybuje
vlajkou, na vodě se dělají vlnky, listí šumí, v opačném případě je nutno okamžitě spalování přerušit,
oheň uhasit a dále v činnosti nepokračovat,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě,
je nutno volit tak, aby shořely během pracovní
směny,
- místo pro spalování klestu musí být v době bez
sněhové přikrývky izolováno pruhem širokým
nejméně 1 m, kde se odstraní veškerý hořlavý ma-

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
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teriál až na minerální půdu; je-li sněhová přikrývka, nemusí být místo pro spalování nijak zvlášť
upraveno (o sněhovou pokrývku se jedná, pokud
je vrstva sněhu souvislá),
- opustit pracoviště lze až po úplném uhašení ohně
- ještě po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště
musí být kontrolováno místo, kde bylo spalování
prováděno (to neplatí při spalování na sněhové
pokrývce).
c) lesní cesty, které vedou k lokalitám nejvíce ohroženým požárem, musí být udržovány ve sjízdném
stavu, musí být volné a nesmí být zatarasovány
například skládkami dřeva,
d) místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným
množstvím hasebních prostředků,
e) spalování je povoleno jen v bezpečné vzdálenosti
od objektů, zejména s hořlavými stavebními konstrukcemi, a to s ohledem na povětrnostní podmínky (síla a směr větru apod.).
§5
Zabezpečení požární ochrany v období déle trvajícího
nadměrného sucha
(1) Období déletrvajícího nadměrného sucha vyhlašuje
hejtman kraje Vysočina na základě doporučení odborných orgánů.
(2) V období déle trvajícího nadměrného sucha je vlastník
nebo uživatel lesů o celkové výměře větší než 50 ha
povinen zabezpečit opatření pro včasné zjištění požáru

Strana 8

a proti jeho rozšíření (např. ustavením potřebného počtu požárních hlídek), pokud tak neučiní Ministerstvo
zemědělství České republiky (§ 7 zákona o PO).
(3) V období déletrvajícího sucha je zakázáno:
- spalování hořlavých látek na volném prostranství,
- rozdělávání ohňů ve volné přírodě,
- jízda parních lokomotiv.
(4) V odůvodněných případech může vyhlásit hejtman
kraje Vysočina zákaz vstupu do lesa.
§6
Závěrečná ustanovení
(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob vyplývající
z platných právních předpisů a ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.
(2) Ustanovení tohoto nařízení o ohlášení spalování hořlavých materiálů (§ 4 odst. 2 tohoto nařízení) se vztahuje
též na spalování hořlavých odpadů, vypalování technologických zařízení (např. roštů) apod..
(4) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Ing. František Dohnal v. r.
hejtman kraje Vysočina
RNDr. Miloš Vystrčil v. r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Strana 9

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 2/2003

4
NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina
ze dne 20. května 2003
č. 4/2003
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm b) bod 4 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o PO“), toto nařízení kraje:
I.
Úvodní ustanovení
§1
Účelem tohoto nařízení je vymezit budovy zvláštního
významu, stanovit podmínky jejich požární bezpečnosti,
hašení, záchranných prací v případě požáru a způsob zabezpečení těchto podmínek.
§2
Budovou zvláštního významu (dále jen „budova“) se rozumí:
a) Budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami:1
- budova elektrárny sloužící k výrobě nebo dodávce
elektrické energie o výkonu nad 200 MW a budova na
které plnění uvedené funkce závisí,
- rozvodna elektrické energie a transformovny o napětí
440 kV a 220 kV,
- velmi vysokotlaká regulační stanice plynu – soubor
strojního zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na
velmi vysoký nebo vysoký, popř. střední nebo nízký
výstupní přetlak v souladu s předem nastavenými
hodnotami, včetně stavební části,
- budova teplárny sloužící k výrobě nebo dodávce tepla
pro více než 2000 bytových jednotek a budova, na
které plnění uvedené funkce závisí,
- budovy lůžkových zdravotnických zařízení2 (např.
nemocnice, LDN atd.).
b) Budova, jejíž požár ohrožuje plnění základních funkcí
orgánů veřejné správy:
- budova Úřadu vlády a ministerstva,
- budova kraje Vysočina,
- budova České národní banky,
- budovy zeměměřičského úřadu a katastrálního úřadu,
- budovy České správy sociálního zabezpečení,

- budovy archivu, v níž jsou uloženy archiválie.3
c) Budova, jejíž požár ohrožuje kulturní památku:4
- budova, která je kulturní nebo národní kulturní památkou,
- budova, v níž jsou umístěny kulturní nebo národní
kulturní památky.
d) Budova určená k zabezpečení záchranných prací, zejména:
- budova krajského operačního středisko hasičského
záchranného sboru,
- budova v níž se vyrábí základní druhy potravin a je
v regionu nenahraditelná, nebo hlavní zdroje pitné
vody,
- centrální sklady civilní ochrany (sklady ZL Olomouc)
a sklady hmotných rezerv.
- budova, jejíž funkce je v místě nenahraditelná, určená
obcí po dohodě s krajem.
§3
Seznam budov zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje
Vysočina (dále jen „HZS“) ve spolupráci s krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností. O zařazení budovy
do seznamu budov zvláštního významu informuje HZS
jejího vlastníka písemně.
II.
Podmínky
k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů
a pro záchranné práce
§4
Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy
prostřednictvím další osoby, např. nájemce:
a) Přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru,
k tomu zejména:
- vybavit budovu požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními v potřebném množství a druzích se zřetelem na
požární nebezpečí budovy a udržovat je v provozuschopném stavu,
- umístit hasící přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech. Hasiva
v hasících přístrojích volit podle druhu předpokládaného požáru a s ohledem na účinek hasiv na zařízení,

§ 3 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 35 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 2 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4
§ 2 a § 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
1
2
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vybavení a věci v budově,
- vyznačit bezpečnostními značkami a tabulkami5 příkazy, zákazy a pokyny k požární ochraně a místa na
nichž se nacházejí věcné prostředky požární ochrany
a požárně bezpečnostní zařízení,
- zabezpečit dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti
výrobků nebo provozovaných činností.
b) Přijmout opatření k evakuaci osob při vzniku požáru,
k tomu zejména:
- stanovit a vyznačit únikové cesty a přístupy k nouzovým východům,
- stanovit místa shromáždění evakuovaných osob.
c) Vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného
zásahu jednotek požární ochrany
při hašení požáru a pro záchranné práce, k tomu zejména:
- stanovit písemně podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany, zejména pro překonání bezpečnostních zařízení v budově, a tyto podklady předat
HZS,
- vymezit ve spolupráci s HZS možná kolizní nebo neobvyklá místa pro zasahující jednotku požární ochrany a tyto podklady předat HZS,
- vymezit a označit prostory pro příjezd a postavení
mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
vyznačit zákaz stání vozidel na místech, kde by bránila příjezdu této techniky, u východů z budovy určených k úniku osob nebo evakuaci, a u odběrních míst
požární vody,
- zajistit trvale průjezdnou zpevněnou příjezdovou komunikaci v šířce nejméně 3 m a trvale volnou nástupní
plochu pro požární techniku
- označit a zajistit trvale volné únikové cesty, vnitřní
a vnější zásahové cesty a volný přístup k nouzovým
východům, rozvodným zařízením elektrické energie,
uzávěrům vody, plynu a topení a k produktovodům,
k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu
ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
c) Stanovit u budovy, která je současně objektem s činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím,
podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově,
vyznačit zákazy vstupu a příkazy bezpečného chování
osob a realizovat technická opatření k zabránění vstupu
nepovolaných osob.
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III.
Způsob stanovení podmínek k zabezpečení požární
bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce
§5
Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy
prostřednictvím další osoby, např. nájemce:
a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany v budově,
b) stanovit systém provádění kontrol a preventivních
požárních prohlídek a prověřování plnění povinností
stanovených obecně závaznými právními předpisy
o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé
osoby,6 technika požární ochrany7 nebo preventisty
požární ochrany, 8
c) provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve
zkrácených lhůtách, a to:
- nejméně jednou měsíčně v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím,9
- nejméně jednou za tři měsíce v budově, ve které jsou
provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,10
- nejméně jednou za šest měsíců v budově, ve které
jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního
nebezpečí,11
d) vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného
zásahu jednotky požární ochrany, evakuace osob a záchranných prací,12 k tomu zejména:
- stanovit způsob ohlášení požáru a zajištění přístupu ke
spojovacím prostředkům a jejich použitelnost a provozuschopnost,
- hlásit bez zbytečného odkladu operačnímu středisku
HZS všechny změny obsahu dokumentů předaných
HZS, změny na příjezdových komunikacích k budově
(uzávěry a objížďky), změny na nástupních plochách
u budovy nebo v přístupu k nim, změny v příjezdu ke
zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu nebo nedostatečnost zdrojů vody,
- v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím, v níž jsou
složité podmínky pro zásah jednotky požární ochrany,
provádět po dohodě s HZS nejméně za 6 měsíců cvičný požární poplach.

např. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ČSN ISO
3864 .
6
§ 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
7
§ 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
8
§ 11 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9
§ 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
10
§ 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
11
§ 4 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
12
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
5
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IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení

§6
(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající
se požární ochrany v budovách stanovené zvláštními
právními předpisy. 13
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nou působností nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(3) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku
právních předpisů kraje.

(2) Seznam budov podle § 3 tohoto nařízení zpracuje HZS
ve spolupráci s krajem Vysočina a obcemi s rozšíře-

Ing. František Dohnal v. r.
hejtman kraje Vysočina
RNDr. Miloš Vystrčil v. r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
13
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Bystrá ze dne 13.12.2002 č.j.
3/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Bystrá, se sídlem : Obecní úřad Bystrá,
zastoupená starostou obce: Milada Farkašová
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Bystrá vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Bystrá v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Bystrá.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Bystrá 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 Bystrá ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Bystrá, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Bystrá a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Bystrá a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Milada Farkašová v.r.
starosta Obce Bystrá

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Budíkov ze dne 13.12.2002 č.j.
12/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Budíkov, se sídlem : Obecní úřad Budíkov,
zastoupená starostou obce: Marie Žáčková
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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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
Humpolec namísto orgánů obce Budíkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Budíkov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Budíkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Budíkov 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 Budíkov ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Budíkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejího předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Budíkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Budíkov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
starosta Města Humpolec
Mgr. Jiří Kučera v.r.

starosta Obce Budíkov
Marie Žáčková v.r.

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Čejov ze dne 9.12.2002 č.j.
11/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Čejov, se sídlem : Obecní úřad Čejov,
zastoupená starostou obce: Zdeněk Moravec
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Čejov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Čejov v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Čejov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Čejov 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 v určeném rozsahu poskytne obec Čejov ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Čejov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Čejov
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Čejov a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Zdeněk Moravec v.r.
starosta Obce Čejov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Hojanovice ze dne 10.1.2003
č.j. 01/03, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Hojanovice, se sídlem : Obecní úřad Hojanovice,
zastoupená starostou obce: Jaroslav Němeček
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Hojanovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Hojanovice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Hojanovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Hojanovice 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 Hojanovice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Hojanovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Hojanovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Hojanovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Jaroslav Němeček v.r.
starosta Obce Hojanovice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Horní Rápotice ze dne
9.12.2002 č.j. 13, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Horní Rápotice, se sídlem : Obecní úřad Horní Rápotice,
zastoupená starostou obce: František Horký
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Horní Rápotice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Horní
Rápotice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Horní Rápotice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Rápotice 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 Horní Rápotice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet
č. 191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Horní Rápotice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Horní
Rápotice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Horní Rápotice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

František Horký v.r.
starosta Obce Horní Rápotice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Hořice ze dne 30.12.2002 č.j.
2/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Hořice se sídlem : Obecní úřad Hořice,
zastoupená starostou obce: Jiří Veleta
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Hořice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Hořice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Hořice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Hořice 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 Hořice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Hořice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Hořice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Hořice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Jiří Veleta v.r.
starosta Obce Hořice
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Ježov ze dne 27.12.2002 č.j. 9,
uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Ježov, se sídlem : Obecní úřad Ježov,
zastoupená starostou obce: Karel Chvalkovský
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Ježov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Ježov v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ježov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Ježov 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 Ježov ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Ježov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Ježov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Ježov a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Karel Chvalkovský v.r.
starosta Obce Ježov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Jiřice ze dne 19.12.2002 č.j.
5/12/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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a
2. Obec Jiřice, se sídlem : Obecní úřad Jiřice,
zastoupená starostou obce: Svatopluk Veroněk
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Jiřice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Jiřice v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Jiřice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Jiřice 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 Jiřice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Ježov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Jiřice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Jiřice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Svatopluk Veroněk v.r.
starosta Obce Jiřice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Kaliště ze dne 19.12.2002 č.j.
1, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Kaliště, se sídlem : Obecní úřad Kaliště
zastoupená starostou obce: Pavel Kutiš
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Kaliště vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Kaliště v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Kaliště.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Kaliště 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 Kaliště ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kaliště, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Kaliště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Kaliště a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Pavel Kutiš v.r.
starosta Obce Kaliště

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Kejžlice ze dne 19.12.2002 č.j.
3/2002, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Kejžlice, se sídlem : Obecní úřad Kejžlice
zastoupená starostou obce: Václav Zástěra
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Kejžlice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Kejžlice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Kejžlice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Kaliště 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 Kejžlice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kejžlice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.

Částka 2/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 20

Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Kejžlice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Kejžlice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Václav Zástěra v.r.
starosta Obce Kejžlice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Koberovice ze dne 19.12.2002
č.j. 6/2002, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Koberovice, se sídlem : Obecní úřad Koberovice
zastoupená starostou obce: Ing. František Novák
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Koberovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Koberovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Koberovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Koberovice 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 Koberovice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Koberovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. 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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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Koberovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Koberovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Ing. František Novák v.r.
starosta Obce Koberovice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Komorovice ze dne 16.12.2002
č.j. 1a , uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Komorovice, se sídlem : Obecní úřad Komorovice
zastoupená starostou obce: Stanislav Dománek
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Komorovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Komorovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Komorovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Komorovice 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 Komorovice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Komorovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Komorovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Komorovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Stanislav Dománek v.r.
starosta Obce Komorovice
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Mladé Bříště ze dne 21.12.2002
č.j. 21/12/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Mladé Bříště se sídlem : Obecní úřad Mladé Bříště
zastoupená starostou obce: Ing. Ladislav Mareš
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Mladé Bříště vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Mladé
Bříště v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Mladé Bříště.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Mladé Bříště 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 Mladé Bříště ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet
č. 191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Mladé Bříště, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Mladé
Bříště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Mladé Bříště a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Ing. Ladislav Mareš v.r.
starosta Obce Mladé Bříště

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Mysletín ze dne 6.12.2002 č.j.
2, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Mysletín, se sídlem : Obecní úřad Mysletín
zastoupená starostou obce: Věra Trnková
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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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 Humpolec namísto orgánů obce Mysletín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Mysletín
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Mysletín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Mysletín 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 Mysletín ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Mysletín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Mysletín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Mysletín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Věra Trnková v.r.
starosta Obce Mysletín

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Píšť ze dne 21.12.2002 č.j.
1/2002, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Píšť, se sídlem : Obecní úřad Píšť
zastoupená starostou obce: Václav Kořínek
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Píšť vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Píšť v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Píšť.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Píšť 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 v určeném rozsahu poskytne obec Píšť ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č. 191421261/
0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1. následujícího
roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený přestupek
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Píšť, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Píšť
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Píšť a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Václav Kořínek v.r.
starosta Obce Píšť

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Proseč ze dne 15.12.2002 č.j.
2/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Proseč, se sídlem : Obecní úřad Proseč
zastoupená starostou obce: Petr Žatečka
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Proseč vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Proseč v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Proseč.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Proseč 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 Proseč ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Proseč, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Proseč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Proseč a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Petr Žatečka v.r.
starosta Obce Proseč

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Řečice ze dne 17.12.2002 č.j.
3, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Řečice, se sídlem : Obecní úřad Řečice
zastoupená starostou obce: Zdenka Brůnová
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Řečice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Řečice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Řečice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Řečice 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 Řečice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Řečice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Řečice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Řečice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Zdenka Brůnová v.r.
starosta Obce Řečice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Sedlice ze dne 13.12.2002 č.j.
4/2002, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Sedlice, se sídlem : Obecní úřad Sedlice
zastoupená starostou obce: Alois Vacek
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Sedlice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Sedlice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Sedlice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Sedlice 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 Sedlice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Sedlice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Sedlice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Sedlice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Alois Vacek v.r.
starosta Obce Sedlice
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Senožaty ze dne 27.12.2002
č.j. 3/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Senožaty, se sídlem : Obecní úřad Senožaty
zastoupená starostou obce: Václav Boháček
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Senožaty vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Senožaty
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Senožaty.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Senožaty 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 Senožaty ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Senožaty, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Senožaty a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Senožaty a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Václav Boháček v.r.
starosta Obce Senožaty

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Staré Bříště ze dne 15.12.2002
č.j. 01, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Staré Bříště, se sídlem : Obecní úřad Staré Bříště
zastoupená starostou obce: Jana Hrůzová
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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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 Humpolec namísto orgánů obce Staré Bříště vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Staré Bříště v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Staré Bříště.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Staré Bříště 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 Staré Bříště ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Staré Bříště, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Staré
Bříště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Staré Bříště a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Jana Hrůzová v.r.
starosta Obce Staré Bříště

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Vojslavice ze dne 10.1.2003
č.j. 151, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Vojslavice, se sídlem : Obecní úřad Vojslavice
zastoupená starostou obce: Josef Kamp
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Vojslavice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Vojslavice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vojslavice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Vojslavice 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 v určeném rozsahu poskytne obec Vojslavice ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Vojslavice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Vojslavice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Vojslavice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Josef Kamp v.r.
starosta Obce Vojslavice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Syrov ze dne 27.12.2002 č.j. 3,
uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Syrov, se sídlem : Obecní úřad Syrov
zastoupená starostou obce: Iveta Moučková
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Syrov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Syrov v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Syrov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Syrov 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 Syrov ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Syrov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Syrov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Syrov a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Iveta Moučková v.r.
starosta Obce Syrov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Vystrkov ze dne 13.12.2002
č.j. 4/2002, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Vystrkov, se sídlem : Obecní úřad Vystrkov
zastoupená starostou obce: Ing. Květa Mošnová
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Vystrkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Vystrkov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vystrkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Vystrkov 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 Vystrkov ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Vystrkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Vystrkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Vystrkov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Ing. Květa Mošnová v.r.
starosta Obce Vystrkov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Humpolec ze dne 4.12.2002 č.j. 48 a usnesení Zastupitelstva obce Želiv ze dne 18.12.2002 č.j.
2/02, uzavírají dne 1.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Humpolec, se sídlem: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, Humpolec
zastoupené starostou města: Mgr. Jiří Kučera
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
a
2. Obec Želiv, se sídlem : Obecní úřad Želiv
zastoupená starostou obce: Karel Chmel
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec
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 Humpolec namísto orgánů obce Želiv vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Želiv v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Humpolec místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Želiv.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Humpolec – Městský úřad Humpolec bude vykonávat ve správním obvodu obce Želiv 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 Želiv ze svého rozpočtu městu Humpolec na jeho účet č.
191421261/0100, vedený u Komerční banky, expozitura Humpolec, na základě vystavené faktury jedenkrát ročně, a to do 31. 1.
následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý oznámený
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Želiv, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Humpolec – je příjmem města
Humpolec, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ustanovení § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Humpolec, jeden stejnopis obec Želiv a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Humpolec a Zastupitelstva obce Želiv a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Humpolci dne 1. 1. 2003
Mgr. Jiří Kučera v.r.
starosta Města Humpolec

Karel Chmel v.r.
starosta Obce Želiv
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Hořepník ze dne 20.12.2002 a opatření starosty obce Arneštovice ze dne 15.1.2003 , uzavírají dne
22.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Hořepník, se sídlem: Obecní úřad Hořepník
zastoupená starostou obce: Mgr. Aleš Petrák
a
2. Obec Arneštovice, se sídlem : Obecní úřad Arneštovice
zastoupená starostou obce: Stanislav Suk

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 Hořepník namísto orgánů obce Arneštovice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Arneštovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy budou orgány obce Hořepník místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Arneštovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Hořepník budou vykonávat ve správním obvodu obce Arneštovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Arneštovice ze svého rozpočtu obci Hořepník na její účet č.
163157205/0600, variabilní symbol 112211, příspěvek ve výši 200,-- Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každé jedenácté a další
oznámení podezření ze spáchaní přestupku, který se měl stát na území obce Arneštovice, nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Arneštovice v daném kalendářním roce.
Příspěvek se obec Arneštovice zavazuje hradit na základě předloženého vyúčtování v jedné roční splátce, a to do 15 dnů od
výzvy obce Hořepník.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2006
2. 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.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Arneštovice, jeden stejnopis obec
Hořepník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Arneštovice a usnesení Rady obce Hořepník a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hořepníku dne 16. 1. 2003
Mgr. Aleš Petrák v.r.
starosta Obce Hořepník

Stanislav Suk v.r.
starosta Obce Arneštovice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Hořepník ze dne 15.1.2003 a opatření starosty obce Bořetice ze dne 20.1.2003 , uzavírají dne
20.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Hořepník, se sídlem: Obecní úřad Hořepník, Náměstí Prof. Bechyně 79, 394 22 Hořepník
zastoupená starostou obce: Mgr. Aleš Petrák
a
2. Obec Bořetice, se sídlem : Obecní úřad Bořetice, 394 21 Hořepník
zastoupená starostou obce: Jiří Kos
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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 Hořepník namísto orgánů obce Bořetice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Bořetice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány obce Hořepník místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Bořetice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány Obce Hořepník budou vykonávat ve správním obvodu obce Bořetice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Bořetice ze svého rozpočtu Obci Hořepník na její účet č.
163157205/0600, variabilní symbol 112211, příspěvek ve výši 200,-- Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každé jedenácté a další
oznámení podezření ze spáchaní přestupku, který se měl stát na území obce Bořetice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Bořetice v daném kalendářním roce.
Příspěvek se obec Bořetice zavazuje hradit na základě předloženého vyúčtování v jedné roční splátce, a to do 15 dnů od výzvy
obce Hořepník.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2006.
2. 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.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bořetice, jeden stejnopis obec Hořepník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Bořetice a usnesení Rady obce Hořepník a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hořepníku dne 16. 1. 2003
Mgr. Aleš Petrák v.r.
starosta Obce Hořepník

Stanislav Suk v.r.
starosta Obce Bořetice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Hořepník ze dne 20.12.2002 a opatření starosty obce Rovná ze dne 26.1.2003 , uzavírají dne
26.1.2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Hořepník, se sídlem: Obecní úřad Hořepník, Náměstí Prof. Bechyně 79, 394 22 Hořepník
zastoupená starostou obce: Mgr. Aleš Petrák
a
2. Obec Rovná, se sídlem : Obecní úřad Rovná, Rovná 46, 394 21 Hořepník
zastoupená starostou obce: Pavel Vaněček
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 Hořepník namísto orgánů obce Rovná vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Rovná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány obce Hořepník místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Rovná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Hořepník budou vykonávat ve správním obvodu obce Rovná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rovná ze svého rozpočtu obci Hořepník na její účet č. 163157205/
0600, variabilní symbol 112211, příspěvek ve výši 200,-- Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každé jedenácté a další oznámení po-
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dezření ze spáchaní přestupku, který se měl stát na území obce Rovná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Rovná v daném
kalendářním roce.
Příspěvek se obec Rovná zavazuje hradit na základě předloženého vyúčtování v jedné roční splátce, a to do 15 dnů od výzvy
obce Hořepník.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2006.
2. 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.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rovná, jeden stejnopis obec Hořepník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Rovná a usnesení Rady obce Hořepník a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hořepníku dne 16. 1. 2003
Mgr. Aleš Petrák v.r.
starosta Obce Hořepník

Pavel Vaněček v.r.
starosta Obce Rovná

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Lukavec č. 44/2003 ze dne 6.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Vyklantice č. 1/2003 ze dne
7.2.2003 , uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Lukavec, adres obecního úřadu: Náměstí sv. Václava 67, 394 26 Lukavec
zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Kubec
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
a
2. Obec Vyklantice, adresa obecního úřadu: Vyklantice, 394 27 Vyklantice
zastoupená starostou obce: Ing. Josef Dvořák
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
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 Lukavec namísto orgánů obce Vyklantice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu Vyklantice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány obce Lukavec místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Vyklantice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Lukavec budou vykonávat ve správním obvodu obce Vyklantice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vyklantice ze svého rozpočtu obci Lukavec na její účet č.
169758992/0300, vedený u ČSOB, a.s., PS Lukavec příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jeden projednaný
přestupek. Příspěvek se poskytne do 15 dnů ode dne , kdy rozhodnutí Komise pro vyšetřování přestupků v Lukavci nabude právní
moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2006.
2. 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.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lukavec, jeden stejnopis obec Vyklantice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
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4. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí starosty obce Vyklantice a usnesení Rady obce Lukavec a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lukavci dne 7. 2. 2003
Ing. Pavel Kubec v.r.
starosta Obce Lukavec

Ing. Josef Dvořák v.r.
starosta Obce Vyklantice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Lukavec č. 44/2003 ze dne 6.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Čáslavsko č. 3/2003 ze dne
4.2.2003 , uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Lukavec, adres obecního úřadu: Náměstí sv. Václava 67, 394 26 Lukavec
zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Kubec
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
a
2. Obec Čáslavsko, adresa obecního úřadu: Čáslavsko, 395 01 Pacov
zastoupená starostou obce: Stanislav Zach
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
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 Lukavec namísto orgánů obce Čáslavsko vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu Čáslavsko v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány obce Lukavec místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Čáslavsko.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Lukavec budou vykonávat ve správním obvodu obce Čáslavsko přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čáslavsko ze svého rozpočtu obci Lukavec na její účet č.
169758992/0300, vedený u ČSOB, a.s., PS Lukavec příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jeden projednaný
přestupek. Příspěvek se poskytne do 15 dnů ode dne , kdy rozhodnutí Komise pro vyšetřování přestupků v Lukavci nabude právní
moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2006.
2. 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.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lukavec, jeden stejnopis obec Čáslavsko a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí starosty obce Čáslavsko a usnesení Rady obce Lukavec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lukavci dne 7. 2. 2003
Ing. Pavel Kubec v.r.
starosta Obce Lukavec

Stanislav Zach v.r.
starosta Obce Čáslavsko

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Lukavec č. 44/2003 ze dne 6.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Mezilesí č. 1/2003 ze dne 10. 2.
2003 , uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Lukavec, adres obecního úřadu: Náměstí sv. Václava 67, 394 26 Lukavec
zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Kubec
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
a
2. Obec Mezilesí, adresa obecního úřadu: Mezilesí, 395 01 Pacov
zastoupená starostou obce: Martin Pajer
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
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 Lukavec namísto orgánů obce Mezilesí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu Mezilesí v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány obce Lukavec místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Mezilesí.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Lukavec budou vykonávat ve správním obvodu obce Mezilesí přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Mezilesí ze svého rozpočtu obci Lukavec na její účet č. 169758992/
0300, vedený u ČSOB, a.s., PS Lukavec příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jeden projednaný přestupek.
Příspěvek se poskytne do 15 dnů ode dne , kdy rozhodnutí Komise pro vyšetřování přestupků v Lukavci nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2006.
2. 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.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lukavec, jeden stejnopis obec Mezilesí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
4. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí starosty obce Mezilesí a usnesení Rady obce Lukavec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lukavci dne 7. 2. 2003
Ing. Pavel Kubec v.r.
starosta Obce Lukavec

Martin Pajer v.r.
starosta Obce Mezilesí

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Bácovice ze dne 27. 12. 2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Bácovice, se sídlem : Obecní úřad Bácovice, Bácovice 13, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Václav Páral
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Bácovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Bácovice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bácovice.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Bácovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bácovice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232409 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bácovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Bácovice.
Příspěvek se obec Bácovice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Bácovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Bácovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Václav Páral v.r.
starosta Obce Bácovice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Bělá ze dne
29. 12. 2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Bělá, se sídlem : Obecní úřad Bělá, Bělá, 394 03 Horní Cerekev
zastoupená starostou obce: Josef Kukla
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Bělá vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Bělá v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bělá.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Bělá přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bělá ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232444 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bělá, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Bělá.
Příspěvek se obec Bělá zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Bělá
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Bělá a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Kukla v.r.
starosta Obce Bělá

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 19. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Bořetín ze dne
19. 12. 2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Bořetín, se sídlem : Obecní úřad Bořetín, Bořetín 69, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupená starostou obce: Stanislav Koukal
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Bořetín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Bořetín
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bořetín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Bořetín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bořetín ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232451 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bořetín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Bělá.
Příspěvek se obec Bořetín zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Bořetín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Bořetín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Stanislav Koukal v.r.
starosta Obce Bořetín

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Božejov ze dne 23. 12. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Božejov, se sídlem : Obecní úřad Božejov, Božejov 111, 394 61 Božejov
zastoupená starostou obce: Ladislav Brož
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Božejov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Božejov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Božejov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Božejov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Božejov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232432 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Božejov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Božejov.
Příspěvek se obec Božejov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Božejov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Božejov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ladislav Brož v.r.
starosta Obce Božejov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Čelistná ze dne 7. 1. 2003, uzavírají
dne 7. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Čelistná, se sídlem : Obecní úřad Čelistná, Čelistná 14, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Václav Vlk
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Čelistná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Čelistná
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Čelistná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Čelistná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čelistná ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232410 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Čelistná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Čelistná.
Příspěvek se obec Čelistná zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Čelistná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Čelistná a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Václav Vlk v.r.
starosta Obce Čelistná

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Černov ze dne 27. 12. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Černov, se sídlem : Obecní úřad Černov, 394 03 Horní Cerekev
zastoupená starostou obce: Jan Halík
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
Pelhřimov namísto orgánů obce Černov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Černov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Černov.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Černov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Černov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232422 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Černov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Černov.
Příspěvek se obec Černov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Černov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Černov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jan Halík v.r.
starosta Obce Černov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Červená Řečice ze dne 23. 12. 2002,
uzavírají dne 23. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Červená Řečice, se sídlem : Obecní úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, 394 46 Červená
Řečice
zastoupená starostou obce: Zdeňka Bečková
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Červená Řečice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Červená Řečice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Červená Řečice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Červená Řečice přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Červená Řečice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet
č. 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232426 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Červená Řečice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Červená Řečice.
Příspěvek se obec Červená Řečice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Červená Řečice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Červená Řečice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Zdeňka Bečková v.r.
starosta Obce Červená Řečice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Čížkov ze dne 11. 12. 2002, uzavírají
dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Čížkov, se sídlem : Obecní úřad Čížkov, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Miroslav Zeman
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Čížkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Čížkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Čížkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Čížkov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čížkov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232433 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Čížkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Čížkov.
Příspěvek se obec Čížkov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Čížkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Čížkov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Miroslav Zeman v.r.
starosta Obce Čížkov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Dehtáře ze dne 7. 11. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Dehtáře, se sídlem : Obecní úřad Dehtáře, Onšovice 3, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Jiřina Šeredová
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Dehtáře vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Dehtáře
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dehtáře.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Dehtáře přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dehtáře ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232411 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dehtáře, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Dehtáře.
Příspěvek se obec Dehtáře zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Dehtáře a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Dehtáře a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jiřina Šeredová v.r.
starosta Obce Dehtáře

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Dobrá Voda ze dne 30. 12. 2002,
uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Dobrá Voda, se sídlem : Obecní úřad Dobrá Voda, 394 02 Dobrá Voda u Pelhřimova
zastoupená starostou obce: Zdeněk Smrčka
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Dobrá Voda vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Dobrá
Voda v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dobrá Voda.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Dobrá Voda přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dobrá Voda ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232434 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dobrá Voda, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Dobrá
Voda.
Příspěvek se obec Dobrá Voda zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů
od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Dobrá
Voda a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Dobrá Voda a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Zdeněk Smrčka v.r.
starosta Obce Dobrá Voda

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Hojovice ze dne 8. 1. 2003, uzavírají
dne 13. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Hojovice, se sídlem : Obecní úřad Hojovice, 394 94 Černovice
zastoupená starostou obce: Jan Klátil
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Hojovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Hojovice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Hojovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Hojovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hojovice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232448 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hojovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Hojovice.
Příspěvek se obec Hojovice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Hojovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Hojovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jan Klátil v.r.
starosta Obce Hojovice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Horní Cerekev ze dne 12. 12. 2002,
uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Horní Cerekev, se sídlem : Obecní úřad Horní Cerekev, náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní
Cerekev
zastoupená starostou obce: Ing. Jaroslav Andrle
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Horní Cerekev vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Horní
Cerekev v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Horní Cerekev.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Cerekev přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Cerekev ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232445 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Horní Cerekev, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Horní
Cerekev.
Příspěvek se obec Horní Cerekev zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Horní
Cerekev a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Horní Cerekev a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ing. Jaroslav Andrle v.r.
starosta Obce Horní Cerekev

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Horní Ves ze dne 27. 12. 2002, uzavírají dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Horní Ves, se sídlem : Obecní úřad Horní Ves, 394 03 Horní Cerekev
zastoupená starostou obce: Karel Bártů
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Horní Ves vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Horní Ves
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Horní Ves.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Ves přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Ves ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232423 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Horní Ves, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Horní
Ves.
Příspěvek se obec Horní Ves zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů
od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
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2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Horní
Ves a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Horní Ves a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Karel Bártů v.r.
starosta Obce Horní Ves

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Chyšná ze dne 30. 12. 2002, uzavírají
dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Chyšná se sídlem : Obecní úřad Chyšná, Chyšná 33, 394 22 Košetice
zastoupená starostou obce: Josef Holada
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
Pelhřimov namísto orgánů obce Chyšná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Chyšná
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Chyšná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Chyšná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chyšná ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232425 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Chyšná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Chyšná.
Příspěvek se obec Chyšná zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Chyšná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Chyšná a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Holada v.r.
starosta Obce Chyšná
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Jankov ze dne 27. 12. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Jankov, se sídlem : Obecní úřad Jankov, Jankov 29, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Miroslav Jonák
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Jankov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Jankov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Jankov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Jankov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jankov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232427 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Jankov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Jankov.
Příspěvek se obec Jankov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Jankov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Jankov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Miroslav Holada v.r.
starosta Obce Jankov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Kojčice ze dne 22. 12. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Kojčice, se sídlem : Obecní úřad Kojčice, 394 09 Kojčice
zastoupená starostou obce: Jaroslav Roubík
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Kojčice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Kojčice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kojčice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Kojčice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kojčice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232412 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kojčice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Kojčice.
Příspěvek se obec Kojčice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Kojčice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Kojčice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jaroslav Roubík v.r.
starosta Obce Kojčice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Košetice ze dne 30. 12. 2002, uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Košetice, se sídlem : Obecní úřad Košetice, Košetice čp. 300, 394 22 Košetice
zastoupená starostou obce: Ing. Blanka Veletová
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Košetice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Košetice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Košetice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Košetice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Košetice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232401 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Košetice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Košetice.
Příspěvek se obec Košetice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Košetice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Košetice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ing. Blanka Veletová v.r.
starosta Obce Košetice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Krasíkovice ze dne 30. 12. 2002,
uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Kraslíkovice, se sídlem : Obecní úřad Krasíkovice, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Jírů
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Krasíkovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Krasíkovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Krasíkovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Krasíkovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Krasíkovice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232435 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Krasíkovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Krasíkovice.
Příspěvek se obec Krasíkovice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů
od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
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2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Krasíkovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Krasíkovice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ing. Pavel Jírů v.r.
starosta Obce Krasíkovice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Křelovice ze dne 30. 12. 2002, uzavírají dne 31. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Křelovice, se sídlem : Obecní úřad Křelovice, Křelovice 67, 394 45 Křelovice
zastoupená starostou obce: Ing. Jiří Moučka
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Křelovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Křelovice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Křelovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Křelovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Křelovice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232405 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Křelovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Křelovice.
Příspěvek se obec Křelovice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů
od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Křelovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Křelovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ing. Jiří Moučka v.r.
starosta Obce Křelovice
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Libkova Voda ze dne 23. 12. 2002,
uzavírají dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Libkova Voda, se sídlem : Obecní úřad Libkova Voda, 394 62 Libkova Voda
zastoupená starostou obce: Josef Vácha
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Libkova Voda vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Libkova Voda v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Libkova Voda.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Libkova Voda přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Libkova Voda ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232413 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Libkova Voda, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Libkova Voda.
Příspěvek se obec Libkova Voda zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Libkova Voda a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Libkova Voda a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Vácha v.r.
starosta Obce Libkova Voda

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Litohošť ze dne 28. 12. 2002, uzavírají dne 31. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Litohošť, se sídlem : Obecní úřad Litohošť, 394 21 Hořepník
zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Kapoun
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Litohošť vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Litohošť
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Litohošť.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Litohošť přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Litohošť ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232406 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Litohošť, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Litohošť.
Příspěvek se obec Litohošť zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Litohošť a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Litohošť a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ing. Pavel Kapoun v.r.
starosta Obce Litohošť

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Martinice u Onšova ze dne 30. 12.
2002, uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Martinice u Onšova, se sídlem : Obecní úřad Martinice u Onšova, Martinice u Onšova 19,
394 22 Košetice
zastoupená starostou obce: Jaroslav Jelínek
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Martinice u Onšova vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce
Martinice u Onšova v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Martinice u Onšova.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Martinice u Onšova přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Martinice u Onšova ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho
účet č. 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232403 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Martinice u Onšova, nebo jehož pachatelem měl být
občan obce Martinice u Onšova.
Příspěvek se obec Martinice u Onšova zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Martinice u Onšova a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Martinice u Onšova a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jaroslav Jelínek v.r.
starosta Obce Martinice u Onšova

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Mezná ze dne 17. 12. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Mezná, se sídlem : Obecní úřad Mezná, Mezná 40, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Josef Větrovec
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Mezná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Mezná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Mezná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Mezná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Mezná ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232436 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Mezná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Mezná.
Příspěvek se obec Mezná zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
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2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Mezná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Mezná a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Větrovec v.r.
starosta Obce Mezná

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Moraveč ze dne 18. 12. 2002, uzavírají dne 19. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Moraveč, se sídlem : Obecní úřad Moraveč, Moraveč čp. 110, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Eva Zadražilová
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Moraveč vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Moraveč
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Moraveč.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Moraveč přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Moraveč ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232429 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Moraveč, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Moraveč.
Příspěvek se obec Moraveč zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Moraveč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Moraveč a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Eva Zadražilová v.r.
starosta Obce Moraveč
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Nová Buková ze dne 27. 12. 2002,
uzavírají dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Nová Buková, se sídlem : Obecní úřad Nová Buková, 394 03 Nová Buková
zastoupená starostou obce: Stanislav Kumbár
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Nová Buková vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Nová
Buková v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nová Buková.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Nová Buková přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nová Buková ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232446 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Nová Buková, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Nová
Buková.
Příspěvek se obec Nová Buková zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Nová
Buková a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Nová Buková a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Stanislav Kumbár v.r.
starosta Obce Nová Buková

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Nová Cerekev ze dne 27. 12. 2002,
uzavírají dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Nová Cerekev, se sídlem : Obecní úřad Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
zastoupená starostou obce: Milan Blažek
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Nová Cerekev vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Nová
Cerekev v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nová Cerekev.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Nová Cerekev přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nová Cerekev ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232407 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Nová Cerekev, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Nová
Cerekev.
Příspěvek se obec Nová Cerekev zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Nová
Cerekev a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Nová Cerekev a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Milan Blažek v.r.
starosta Obce Nová Cerekev

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Nový Rychnov ze dne 12. 12. 2002,
uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Nový Rychnov, se sídlem : Obecní úřad Nový Rychnov, Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov
zastoupená starostou obce: Petr Měkuta
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Nový Rychnov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Nový
Rychnov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nový Rychnov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Nový Rychnov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nový Rychnov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet
č. 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232430 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Nový Rychnov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Nový
Rychnov.
Příspěvek se obec Nový Rychnov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Nový
Rychnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Nový Rychnov a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Petr Měkuta v.r.
starosta Obce Nový Rychnov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Onšov ze dne 11. 2. 2003, uzavírají
dne 18. 2. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Onšov, se sídlem : Obecní úřad Onšov, Onšov 10, 394 22 Košetice
zastoupená starostou obce: Vlastislav Borek
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Onšov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Onšov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Onšov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Onšov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Onšov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232450 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Onšov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Onšov.
Příspěvek se obec Onšov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
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2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Onšov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Onšov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002 V Onšově dne 18. 2. 2003
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Vlastislav Borek v.r.
starosta Obce Onšov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Pavlov ze dne 11. 12. 2002, uzavírají
dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Pavlov, se sídlem : Obecní úřad Pavlov, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Miroslav Haška
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Pavlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Pavlov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Pavlov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Pavlov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pavlov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232415 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Pavlov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Pavlov.
Příspěvek se obec Pavlov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Pavlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Pavlov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Miroslav Haška v.r.
starosta Obce Pavlov
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem ze dne 23.
12. 2002, uzavírají dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Proseč pod Křemešníkem, se sídlem : Obecní úřad Proseč pod Křemešníkem, 393 01 Proseč pod
Křemešníkem
zastoupená starostou obce: Alena Váňová
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Proseč pod Křemešníkem vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům
obce Proseč pod Křemešníkem v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Proseč pod Křemešníkem.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Proseč pod Křemešníkem přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Proseč pod Křemešníkem ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na
jeho účet č. 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232438 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Proseč pod Křemešníkem, nebo jehož pachatelem měl
být občan obce Proseč pod Křemešníkem.
Příspěvek se obec Proseč pod Křemešníkem zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování,
a to do 15 dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Proseč
pod Křemešníkem a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem, a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Alena Váňová v.r.
starosta Obce Proseč pod Křemešníkem

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Putimov ze dne 27. 12. 2002, uzavírají
dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Putimov, se sídlem : Obecní úřad Putimov, Putimov čp. 65, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Jaroslav Haruda
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Putimov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Putimov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Putimov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Putimov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Putimov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232416 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Putimov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Putimov.
Příspěvek se obec Putimov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Putimov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Putimov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jaroslav Haruda v.r.
starosta Obce Putimov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Rynárec ze dne 28 12. 2002, uzavírají
dne 28. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Rynárec, se sídlem : Obecní úřad Rynárec, Rynárec 24, 394 01 Rynárec
zastoupená starostou obce: Pavel Kopecký
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Rynárec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Rynárec
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rynárec.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Rynárec přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.

Částka 2/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 62

Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rynárec ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232439 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Rynárec, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Rynárec.
Příspěvek se obec Rynárec zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Rynárec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Rynárec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Pavel Kopecký v.r.
starosta Obce Rynárec

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Střítež, uzavírají dne 23. 12. 2002
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Střítež, se sídlem : Obecní úřad Střítež, Střítež čp. 39, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Stanislav Mikeš
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Střítež vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Střítež v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Střítež.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Střítež přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střítež ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232417 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Střítež, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Střítež
Příspěvek se obec Střítež zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
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3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Střítež a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Střítež a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Stanislav Mikeš v.r.
starosta Obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem ze dne 27.
12. 2002, uzavírají dne 27. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Střítež pod Křemešníkem, se sídlem : Obecní úřad Střítež pod Křemešníkem, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Josef Palán
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Střítež pod Křemešníkem vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům
obce Střítež pod Křemešníkem v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Střítež pod Křemešníkem.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Střítež pod Křemešníkem přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střítež pod Křemešníkem ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na
jeho účet č. 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232440 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Střítež pod Křemešníkem, nebo jehož pachatelem měl
být občan obce Střítež pod Křemešníkem.
Příspěvek se obec Střítež pod Křemešníkem zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování,
a to do 15 dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Střítež
pod Křemešníkem a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Palán v.r.
starosta Obce Střítež pod Křemešníkem
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Svépravice ze dne 21 1. 2003 uzavírají dne 21 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Svépravice, se sídlem : Obecní úřad Svépravice, Svépravice 60, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Jiří Dvořák
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Svépravice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Svépravice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Svépravice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Svépravice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Svépravice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232418 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Svépravice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Svépravice.
Příspěvek se obec Svépravice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů
od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Svépravice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Svépravice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jiří Dvořák v.r.
starosta Obce Svépravice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Ústrašín ze dne 23. 12. 2002, uzavírají dne 23. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Ústrašín, se sídlem : Obecní úřad Ústrašín, Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Ing. Milan Zeman
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Ústrašín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Ústrašín
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ústrašín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Ústrašín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ústrašín ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Ústrašín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Ústrašín.
Příspěvek se obec Ústrašín zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Ústrašín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Ústrašín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Ing. Milan Zeman v.r.
starosta Obce Ústrašín

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Útěchovičky u Hořepníka ze dne 30.
12. 2002, uzavírají dne 31. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Útěchovičky u Hořepníka, se sídlem : Obecní úřad Útěchovičky u Hořepníka, Útěchovičky 39,
394 21 Hořepník
zastoupená starostou obce: Jaroslav Votápek
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Útěchovičky u Hořepníka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům
obce Útěchovičky u Hořepníka v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Útěhovičky u Hořepníka.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Útěchovičky u Hořepníka přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Útěchovičky u Hořepníka ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na
jeho účet č. 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232447 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Útěchovičky u Hořepníka, nebo jehož pachatelem měl
být občan obce Útěchovičky u Hořepníka.
Příspěvek se obec Útěchovičky u Hořepníka zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování,
a to do 15 dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Útěchovičky u Hořepníka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Útěchovičky u Hořepníka a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jaroslav Votápek v.r.
starosta Obce Útěchovičky u Hořepníka

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Velký Rybník ze dne 6. 12. 2002,
uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Velký Rybník, se sídlem : Obecní úřad Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Andrea Němcová
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Velký Rybník vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Velký Rybník v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Velký Rybník.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Velký Rybník přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velký Rybník ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232442 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Velký Rybník, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Velký
Rybník.
Příspěvek se obec Velký Rybník zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
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2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Velký
Rybník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Velký Rybník a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Andrea Němcová v.r.
starosta Obce Velký Rybník

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Vokov ze dne 29. 12. 2002, uzavírají
dne 29. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Vokov, se sídlem : Obecní úřad Vokov, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: František Straka
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Vokov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Vokov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Vokov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Vokov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vokov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232420 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vokov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Vokov.
Příspěvek se obec Vokov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Vokov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Vokov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

František Straka v.r.
starosta Obce Vokov
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Vyskytná ze dne 5. 12. 2002, uzavírají dne 23. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Vyskytná, se sídlem : Obecní úřad Vyskytná, Vyskytná 74, 394 05 Vyskytná
zastoupená starostou obce: Josef Fridrichovský
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Vyskytná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Vyskytná
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vyskytná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Vyskytná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vyskytná ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232408 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vyskytná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Vyskytná.
Příspěvek se obec Vyskytná zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Vyskytná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Vyskytná a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002

Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Fridrichovský v.r.
starosta Obce Vyskytná

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Zajíčkov ze dne 27. 12. 2002, uzavírají dne 30. 12. 2002 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Zajíčkov, se sídlem : Obecní úřad Zajíčkov, Zajíčkov čp. 47, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Jaroslav Hejda
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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 Pelhřimov namísto orgánů obce Zajíčkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Zajíčkov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Zajíčkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Zajíčkov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zajíčkov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č.
19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232421 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Zajíčkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Zajíčkov.
Příspěvek se obec Zajíčkov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Zajíčkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Zajíčkov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Jaroslav Hejda v.r.
starosta Obce Zajíčkov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Žirov, uzavírají dne 10. 1. 2003 níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Žirov, se sídlem : Obecní úřad Žirov, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Bohumil Vyhlídal
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 Pelhřimov namísto orgánů obce Žirov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Žirov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Pelhřimov místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Žirov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Pelhřimov bude vykonávat ve správním obvodu obce Žirov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Žirov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232431 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Žirov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Žirov.
Příspěvek se obec Žirov zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Žirov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Žirov a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002

Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Bohumil Vohlídal v.r.
starosta Obce Žirov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 21. 1. 2003 č.j. 289/03 a usnesení Zastupitelstva obce Častrov ze dne 23. 1. 2003
č.j. 3-2003, uzavírají dne 1. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Počátky, se sídlem: Městský úřad Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky
identifikační číslo: 002 48 843
zastoupené starostou města: Ing. Jan Třebický
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
a
2. Obec Častrov, se sídlem : Obecní úřad Častrov, 394 63 Častrov
identifikační číslo: 002 47 987
zastoupená starostou obce: Jan Strašík
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
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 Počátky namísto orgánů obce Častrov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Častrov v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Počátky místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Častrov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Počátky - Městský úřad Počátky bude vykonávat ve správním obvodu obce Častrov přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Častrov ze svého rozpočtu městu Počátky příspěvek na výkon
státní správy na jeho účet č. 1000523-384/0600 vedený u GE CAPITAL BANK, a.s., jednatelství Počátky, na základě vystavené
faktury 1x ročně, a to vždy do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,-- Kč za každý oznámený
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Častrov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Počátky – je příjmem města
Počátky, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ust. § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Počátkách dne 1. 1. 2003
Ing. Jan Třebický v.r.
starosta Města Počátky

Jan Strašík v.r.
starosta Obce Častrov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 21. 1. 2003 č.j. 289/03 a usnesení Zastupitelstva obce Polesí ze dne 15. 1. 2003
č.j. 1/2003, uzavírají dne 1. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Počátky, se sídlem: Městský úřad Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky
identifikační číslo: 002 48 843
zastoupené starostou města: Ing. Jan Třebický
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
a
2. Obec Polesí, se sídlem : Obecní úřad Polesí, 394 68 Žirovnice
identifikační číslo: 005 83 529
zastoupená starostou obce: Judr. Josef Vachek
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
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 Počátky namísto orgánů obce Polesí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Polesí v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Počátky místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Polesí
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Počátky - Městský úřad Počátky bude vykonávat ve správním obvodu obce Polesí přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Polesí ze svého rozpočtu městu Počátky příspěvek na výkon státní
správy na jeho účet č. 1000523-384/0600 vedený u GE CAPITAL BANK, a.s., jednatelství Počátky, na základě vystavené faktury
1x ročně, a to vždy do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,-- Kč za každý oznámený přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Polesí, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Počátky – je příjmem města
Počátky, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ust. § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. 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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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Počátkách dne 1. 1. 2003
Ing. Jan Třebický v.r.
starosta Města Počátky

JUDr. Josef Vachek v.r.
starosta Obce Polesí

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 21. 1. 2003 č.j. 289/03 a usnesení Zastupitelstva obce Stojčín ze dne 14. 1. 2003
č.j. 7/2003, uzavírají dne 1. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Počátky, se sídlem: Městský úřad Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky
identifikační číslo: 002 48 843
zastoupené starostou města: Ing. Jan Třebický
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
a
2. Obec Stojčín, se sídlem : Obecní úřad Stojčín, 394 68 Žirovnice
identifikační číslo: 005 83 545
zastoupená starostou obce: Ladislav Drahozal
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
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 Počátky namísto orgánů obce Stojčín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Stojčín v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Počátky místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Stojčín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Počátky - Městský úřad Počátky bude vykonávat ve správním obvodu obce Stojčín přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Stojčín ze svého rozpočtu městu Počátky příspěvek na výkon
státní správy na jeho účet č. 1000523-384/0600 vedený u GE CAPITAL BANK, a.s., jednatelství Počátky, na základě vystavené
faktury 1x ročně, a to vždy do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,-- Kč za každý oznámený
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Stojčín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Počátky – je příjmem města
Počátky, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ust. § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Počátkách dne 1. 1. 2003
Ing. Jan Třebický v.r.
starosta Města Počátky

Ladislav Drahozal v.r.
starosta Obce Stojčín
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 21. 1. 2003 č.j. 289/03 a usnesení Zastupitelstva obce Veselá ze dne 23. 1. 2003 ,
uzavírají dne 1. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Počátky, se sídlem: Městský úřad Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky
identifikační číslo: 002 48 843
zastoupené starostou města: Ing. Jan Třebický
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
a
2. Obec Veselá, se sídlem : Obecní úřad Veselá, 394 70 Kamenice nad Lipou
identifikační číslo: 002 49 327
zastoupená starostou obce: Ing. Jaroslav Novák
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Počátky
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 Počátky namísto orgánů obce Veselá vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Veselá v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Počátky místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Veselá.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Počátky - Městský úřad Počátky bude vykonávat ve správním obvodu obce Veselá přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Veselá ze svého rozpočtu městu Počátky příspěvek na výkon
státní správy na jeho účet č. 1000523-384/0600 vedený u GE CAPITAL BANK, a.s., jednatelství Počátky, na základě vystavené
faktury 1x ročně, a to vždy do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,-- Kč za každý oznámený
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Veselá, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Počátky – je příjmem města
Počátky, jehož orgán ve věci rozhodoval (viz ust. § 13 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb.).
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
V Počátkách dne 1. 1. 2003
Ing. Jan Třebický v.r.
starosta Města Počátky

Ing. Jaroslav Novák v.r.
starosta Obce Veselá

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 26. 2. 2003 č. 012-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Arnolec ze dne 17. 1.
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Arnolec, adresa obecního úřadu: Arnolec 53, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Ing. Ladislav Fiala
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Arnolec“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
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příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Arnolec 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Arnolec.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) 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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1) Obec Arnolec 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Arnolec, jeden stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Arnolec 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 26. února 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Ing. Ladislav Fiala v.r.
starosta Obce Arnolec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 07-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Brzkov ze dne 20. 12.
2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Brzkov, adresa obecního úřadu: Brzkov 68, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Petr Pometlo
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Brzkov“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Brzkov 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Brzkov.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1) Obec Brzkov 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Brzkov, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Brzkov 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Petr Pometlo v.r.
starosta Obce Brzkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 02-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Dobronín ze dne 10. 2.
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Dobronín, adresa obecního úřadu: Dobronín 221, 588 12 Dobronín, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Dr. Jiří Vlach
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Dobronín“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Dobronín 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Dobronín.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Dobronín 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.
(2)Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dobronín, jeden stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Dobronín 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Dr. Jiří Vlach v.r.
starosta Obce Dobronín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 5. 2. 2003 č. 09-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Dobroutov ze dne 9. 12.
2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Dobroutov, adresa obecního úřadu: Dobroutov 78, 588 13 Dobroutov, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Václav Vlk
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Dobroutov“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Dobroutov 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Dobroutov.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Dobroutov 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.
(2)Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
(3) 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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(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dobroutov, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Dobroutov 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 5. února 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Václav Vlk v.r.
starosta Obce Dobroutov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 10-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Jamné ze dne 18. 12.
2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1.Obec Jamné, adresa obecního úřadu: Jamné, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Anna Kubínová
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava, (dále jen „obec Jamné“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava, (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Jamné 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Jamné.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1) Obec Jamné 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jamné, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jamné 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Anna Kubínová v.r.
starosta Obce Jamné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 06-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Nadějov ze dne 20. 12.
2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Nadějov, adresa obecního úřadu: Nadějov 72, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Marie Kučerová
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava, (dále jen „obec Nadějov“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava, (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Nadějov 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Nadějov.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Nadějov 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3)Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nadějov, jeden
stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Nadějov 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Marie Kučerová v.r.
starosta Obce Nadějov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 014-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Stáj ze dne 19. 2. 2003,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Stáj, adresa obecního úřadu: Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Ladislav Svoboda
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava, (dále jen „obec Stáj“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava, (dále jen „obec Polná“)
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Stáj 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Stáj.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Stáj 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.
(2)Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3)Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Stáj, jeden
stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Stáj 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 26. února 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Ladislav Svoboda v.r.
starosta Obce Stáj

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 03-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Věžnice ze dne 31. 12.
2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Věžnice, adresa obecního úřadu: Věžnice, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Bohuslav Novák
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Věžnice“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Věžnice 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Věžnice.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1) Obec Věžnice 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Věžnice, jeden stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Věžnice 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Bohuslav Novák v.r.
starosta Obce Věžnice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 04-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Věžnice ze dne 20. 12.
2002, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Věžnice, adresa obecního úřadu: Věžnice 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Ing. Josef Málek
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Věžnice“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Věžnice 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Věžnice.
(3)Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Věžnice 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
(3)Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Věžnice, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Věžnice 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Ing. Josef Málek v.r.
starosta Obce Věžnice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 11-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Věžnička ze dne 15. 1.
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Věžnička, adresa obecního úřadu: Věžnička, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Václav Vomela
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Věžnička“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Věžnička 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Věžnička.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Věžnička 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
(3)Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Věžnička, jeden stejnopis obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Věžnička 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Václav Vomela v.r.
starosta Obce Věžnička

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 05-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Záborná ze dne 10. 1.
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Záborná, adresa obecního úřadu: Záborná 49, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Stanislav Řezníček
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Záborná“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1)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 Záborná 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.
(2)Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Záborná.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Záborná 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
(3)Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Záborná, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Záborná 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Stanislav Řezníček v.r.
starosta Obce Záborná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 15. 1. 2003 č. 01-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 24. 1. 2003,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Zhoř, adresa obecního úřadu: Zhoř 64, 588 26 Zhoř u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Irena Čadová
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Zhoř “)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Zhoř 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Zhoř.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) 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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1) Obec Zhoř 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.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zhoř, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Zhoř 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 15. ledna 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Irena Čadová v.r.
starosta Obce Zhoř

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3 a opatření starosty obce Olešná ze dne 26. 3. 2003, uzavírají
níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Pelhřimov, se sídlem: Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov
zastoupené starostou města: Leopold Bambula
a
2. Obec Olešná, se sídlem : Obecní úřad Olešná, 393 01 Pelhřimov
zastoupená starostou obce: Josef Bláma
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
Pelhřimov namísto orgánů obce Olešná vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti svěřenou zvláštním zákonem
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orgánům obce ve správním obvodu Olešná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad
Pelhřimov místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Olešná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pelhřimov budou vykonávat ve správním obvodu obce Olešná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé
obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Olešná ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232414 příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Olešná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Olešná.
Příspěvek se obec Olešná zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od
výzvy města Pelhřimov.
Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pelhřimov, jeden stejnopis obec Olešná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Pelhřimov a opatření starosty obce Olešná a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Pelhřimově dne 19. 12. 2002
Leopold Bambula v.r.
starosta Města Pelhřimov

Josef Bláma v.r.
starosta Obce Olešná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 5. 2. 2003 č. 08-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Rybné ze dne 7. 2. 2003,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Rybné, adresa obecního úřadu: Rybné 51, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Novák
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Rybné“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Rybné 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Rybné.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Rybné 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.
(2)Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rybné, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Rybné 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 5. února 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Ing. Pavel Novák v.r.
starosta Obce Rybné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 5. 2. 2003 č. 13-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Ždírec ze dne 14. 3. 2003,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Ždírec, adresa obecního úřadu: Ždírec 25, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Vladimír Šimoník
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Ždírec“)
2. Město Polná, adresa obecního úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina
zastoupená starostou obce: Jindřich Skočdopole
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) 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 Ždírec 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.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Ždírec.
(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
obce Polná.
(4)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: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouvy je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
(1)Obec Ždírec 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.
(2)Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
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(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ždírec, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
(5)Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Ždírec 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 26. února 2003
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta Města Polná

Vladimír Šimoník v.r.
starosta Obce Ždírec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Bílý Kámen, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, kraj Vysočina
zastoupení: Eliška Fridrichovská, starostka
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Bílý Kámen vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Bílý Kámen v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Bílý
Kámen.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Bílý Kámen přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Bílý Kámen v rozsahu stanoveném § 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 Bílý Kámen ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na
jeho účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun)
za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bílý Kámen nebo jehož pachatelem měl
být občan obce Bílý Kámen.
Příspěvek se obec Bílý Kámen zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bílý Kámen, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Eliška Fridrichovská v.r.
starostka Obce Bílý Kámen
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Boršov, 588 05 Dušejov, kraj Vysočina
zastoupení: Prokop Pech, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Boršov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Boršov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Boršov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Boršov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Boršov v rozsahu stanoveném § 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 Boršov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Boršov nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Boršov.
Příspěvek se obec Boršov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Boršov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Prokop Pech v.r.
starosta Obce Boršov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Dudín, 588 05 Dušejov, kraj Vysočina
zastoupení: Danuše Rodová, starostka
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Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Dudín vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Dudín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Dudín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Dudín přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dudín v rozsahu stanoveném § 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 Dudín ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dudín nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Dudín.
Příspěvek se obec Dudín zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dudín, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Danuše Rodová v.r.
starostka Obce Dudín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Brtnička, 675 27 Předín Vysočina
zastoupení: Vladimíra Teichmanová, starostka
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Brtnička vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Brtnička v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Brtnička.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Brtnička přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Brtnička v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Brtnička ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Brtnička nebo jehož pachatelem měl být občan obce Brtnička.
Příspěvek se obec Brtnička zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Brtnička, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Vladimíra Teichmanová v.r.
starostka Obce Brtnička

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Hubenov, 588 01 Dušejov, kraj Vysočina
zastoupení: Jiří Novák, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Hubenov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Hubenov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Hubenov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Hubenov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Hubenov v rozsahu stanoveném § 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 Hubenov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hubenov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Hubenov.
Příspěvek se obec Hubenov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
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2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hubenov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Jiří Novák v.r.
starosta Obce Hubenov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Kalhov, 588 42 Větrný Jeníkov, kraj Vysočina
zastoupení: Zdeněk Dvořák, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Kalhov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Kalhov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Kalhov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Kalhov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Kalhov v rozsahu stanoveném § 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 Kalhov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kalhov nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Kalhov.
Příspěvek se obec Kalhov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kalhov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
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Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Zdeněk Dvořák v.r.
starosta Obce Kalhov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Kamenice, 588 23 Kamenice, kraj Vysočina
zastoupení: Mgr. Eva Jelenová, starostka
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Kamenice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Kamenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Kamenice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Kamenice přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Kamenice v rozsahu stanoveném § 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 Kamenice ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na
jeho účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun)
za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kamenice nebo jehož pachatelem měl být
občan obce Kamenice.
Příspěvek se obec Kamenice zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kamenice, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Mgr. Eva Jelenová v.r.
starostka Obce Kamenice

Částka 2/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 92

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Kozlov, 588 21 Velký Beranov, kraj Vysočina
zastoupení: Alžběta Rychtecká, starostka
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Kozlov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Kozlov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Kozlov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Kozlov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Kozlov v rozsahu stanoveném
§ 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 Kozlov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kozlov nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Kozlov.
Příspěvek se obec Kozlov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kozlov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Alžběta Rychtecká, v.r.
starostka Obce Kozlov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Velké Janovice ze dne 5. 3. 2003 č.j. 3/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Velké Janovice, Velké Janovice 47, kraj Vysočina
zastoupená: Jiří Hloušek, starosta obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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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 vykonávat namísto orgánů obce Velké Janovice přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve
správním obvodu obce Velké Janovice 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 pro správní obvod obce
Velké Janovice.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Velké Janovice přenesenou svěřenou působnost 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 Velké Janovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Velké Janovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí.
Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu
obce Velké Janovice, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Velké Janovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Velké Janovice a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 17. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jiří Hloušek
starosta obce Velké Janovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Malý Beranov, 586 03 Jihlava, kraj Vysočina
zastoupení: Ing. Václav Kodet, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Malý Beranov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Malý Beranov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce
Malý Beranov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
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obce Malý Beranov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Malý Beranov v rozsahu stanoveném § 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 Malý Beranov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na
jeho účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun)
za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Malý Beranov nebo jehož pachatelem měl
být občan obce Malý Beranov.
Příspěvek se obec Malý Beranov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Malý Beranov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Ing. Václav Kodet v.r.
starosta Obce Malý Beranov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Měšín, 586 02 Jihlava, kraj Vysočina
zastoupení: Josef Vácha, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Měšín vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Měšín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Měšín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Měšín přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Měšín v rozsahu stanoveném § 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 Měšín ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Měšín nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Měšín.
Příspěvek se obec Měšín zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Měšín, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Josef Vácha v.r.
starosta Obce Měšín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Milíčov, 588 05 Milíčov, kraj Vysočina
zastoupení: Vladimír Šlechta, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Milíčov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Milíčov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Milíčov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Milíčov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Milíčov v rozsahu stanoveném
§ 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 Milíčov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Milíčov nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Milíčov.
Příspěvek se obec Milíčov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Milíčov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Vladimír Šlechta v.r.
starosta Obce Milíčov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Mirošov, 588 05 Mirošov, kraj Vysočina
zastoupení: Ludvík Lang, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Mirošov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Mirošov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Mirošov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Mirošov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Mirošov v rozsahu stanoveném
§ 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 Mirošov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Mirošov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Mirošov.
Příspěvek se obec Mirošov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mirošov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Ludvík Lang v.r.
starosta Obce Mirošov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Smrčná, 588 01 Smrčná, kraj Vysočina
zastoupení: Josef Nechvátal, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Smrčná vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Smrčná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Smrčná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Smrčná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Smrčná v rozsahu stanoveném § 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 Smrčná ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Smrčná nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Smrčná.
Příspěvek se obec Smrčná zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Smrčná, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Josef Nechvátal v.r.
starosta Obce Smrčná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Suchá, 588 33 Stonařov, kraj Vysočina
zastoupení: Miroslava Bártů, starostka
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Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Suchá vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Suchá v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Suchá.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Suchá přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Suchá v rozsahu stanoveném § 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 Suchá ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Suchá nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Suchá.
Příspěvek se obec Suchá zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Suchá, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Miroslava Bártů v.r.
starostka Obce Suchá

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Ústí, 588 42 Větrný Jeníkov, kraj Vysočina
zastoupení: Josef Paťha, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Ústí vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Ústí v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Ústí.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Ústí přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Ústí v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ústí ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet
č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Ústí nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Ústí.
Příspěvek se obec Ústí zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ústí, jeden stejnopis
Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Josef Paťha v.r.
starosta Obce Ústí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Velký Beranov, 588 42 Velký Beranov, kraj Vysočina
zastoupení: Bohumil Kříž, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Velký Beranov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Velký Beranov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce
Velký Beranov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Velký Beranov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Velký Beranov v rozsahu stanoveném § 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 Velký Beranov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava
na jeho účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Velký Beranov nebo jehož pachatelem
měl být občan obce Velký Beranov.
Příspěvek se obec Velký Beranov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Velký Beranov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Bohumil Kříž v.r.
starosta Obce Velký Beranov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Větrný Jeníkov, 588 42 Větrný Jeníkov, kraj Vysočina
zastoupení: Jan Hrbáč, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Větrný Jeníkov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Větrný Jeníkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základě této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Větrný Jeníkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Větrný Jeníkov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Větrný Jeníkov v rozsahu stanoveném § 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 Větrný Jeníkov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava
na jeho účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Větrný Jeníkov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Větrný Jeníkov.
Příspěvek se obec Větrný Jeníkov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. 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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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Větrný Jeníkov, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Jan Hrbáč v.r.
starosta Obce Větrný Jeníkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Vílanec 588 35 Vílanec, kraj Vysočina
zastoupení: Bohumila Pípová, starostka
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy namísto orgánů obce Vílanec vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Vílanec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Vílanec.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Vílanec přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Vílanec v rozsahu stanoveném
§ 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 Vílanec ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vílanec nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Vílanec.
Příspěvek se obec Vílanec zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vílanec, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Bohumila Pípová v.r.
starostka Obce Vílanec
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
1.Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
2. Obec Zbinohy, 588 42 Větrný Jeníkov, kraj Vysočina
zastoupení: Zdeněk Budín, starosta
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutární města Jihlavy
namísto orgánů obce Zbinohy vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Zbinohy v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Zbinohy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Zbinohy přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Zbinohy v rozsahu stanoveném
§ 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 Zbinohy ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3.700,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set korun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Zbinohy nebo jehož pachatelem měl být občan obce Zbinohy.
Příspěvek se obec Zbinohy zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2003.
2. 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 kraje Vysočina k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zbinohy, jeden
stejnopis Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady městě Jihlavy dne 6.3.2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 7. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy

Zdeněk Budín v.r.
starosta Obce Zbinohy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Nedvědice, ze dne 12. 2. 2003 č. 3 a usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č. 3/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Nedvědice, kraj Vysočina
zastoupená: Josef Dočekal, starosta obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec
Nedvědice)
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2. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem (dále jen město
Bystřice nad Pernštejnem)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Bystřice nad Pernštejnem vykonávat namísto orgánů obce Nedvědice v jejím správním obvodu přenesenou působnost ve věci poskytování dávky sociální péče – příspěvku na individuální dopravu dle § 86 z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 37 vyhl. Č. 182/1991 Sb., kterou se prování zákon o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Na základě této smlouvy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví městě Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným
správním orgánem v řízení pro správní obvod obce Nedvědice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy bude město požadovat úhradu ve výši 40,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku na individuální dopravu (jedná se pravděpodobně jen o 4 žadatele za rok, kterým jsme dávku vypláceli v minulých letech), částku budete
hradit na účet č. 19-627-751/0100.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů .
2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nedvědice jeden
stejnopis obdrží město Bystřice nad Pernštejnem a jeden stejnopis s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Nedvědice a usnesení zastupitelstva města Bystřice
nad Pernštejnem a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
5) Výpovědní lhůta je pro obě smluvní strany tříměsíční, začíná běžet prvním dnem měsíce po doručení
výpovědi.
V Nedvědici 6. 3. 2003
Josef Dočekal v.r.
starosta obce Nedvědice

Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Rovečné, ze dne 5. 2. 2003 č. 2003-02 a usnesení zastupitelstva města Bystřice nad
Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č. 3/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Rovečné, kraj Vysočina
zastoupená: Miroslav Prudký, starosta obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec
Rovečné)
2. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem (dále jen město
Bystřice nad Pernštejnem)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Bystřice nad Pernštejnem vykonávat namísto orgánů obce Rovečné v jejím správním obvodu přenesenou působnost
ve věci poskytování dávky sociální péče – příspěvku na individuální dopravu dle § 86 z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeče-
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ní, ve znění pozdějších předpisů, § 37 vyhl. Č. 182/1991 Sb., kterou se prování zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
2) Na základě této smlouvy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví městě Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným
správním orgánem v řízení pro správní obvod obce Rovečné.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy bude město požadovat úhradu ve výši 40,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku na individuální dopravu (jedná se pravděpodobně jen o 4 žadatele za rok, kterým jsme dávku vypláceli v minulých letech), částku budete
hradit na účet č. 19-627-751/0100.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů .
2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
3)Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rovečné jeden
stejnopis obdrží město Bystřice nad Pernštejnem a jeden stejnopis s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Rovečné a usnesení zastupitelstva města Bystřice
nad Pernštejnem a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
5) Výpovědní lhůta je pro obě smluvní strany tříměsíční, začíná běžet prvním dnem měsíce po doručení
výpovědi.
V Rovečném 12. 3. 2003
Miroslav Prudký v.r.
starosta obce Rovečné

Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Býšovec ze dne 15. 2. 2003 č.j. 02-03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Býšovec, kraj Vysočina
zastoupená: Josef Lukas, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Býšovec přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Býšovec 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 pro správní obvod obce Býšovec.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Býšovec přenesenou svěřenou působnost 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 v určeném rozsahu poskytne obec Býšovec ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Býšovec uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Býšovec,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Býšovec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Býšovec a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Josef Lukas
starosta obce Býšovec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Chlum-Korouhvice ze dne 25. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Chlum-Korouhvice, Korouhvice 22, kraj Vysočina
zastoupená: František Šauer, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Chlum-Korouhvice přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů
obce ve správním obvodu obce Chlum-Korouhvice 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 pro správní
obvod obce Chlum-Korouhvice.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Chlum-Korouhvice přenesenou svěřenou působnost 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 Chlum-Korouhvice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Chlum-Korouhvice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správní-
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ho obvodu obce Chlum-Korouhvice, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Chlum-Korouhvice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Chlum-Korouhvice a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 5. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

František Šauer
starosta obce Chlum Korouhvice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Milasín ze dne 3. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Milasín, Milasín 17, kraj Vysočina
zastoupená: Jiří Fiala, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Milasín přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Milasín 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 pro správní obvod obce Milasín.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Milasín přenesenou svěřenou působnost 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 Milasín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Milasín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Milasín,
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).
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Milasín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Milasín a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 17. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jiří Fiala
starosta obce Milasín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Nedvědice ze dne 12. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Nedvědice, Nedvědice 42, kraj Vysočina
zastoupená: Josef Dočekal, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Nedvědice přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce
ve správním obvodu obce Nedvědice 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 pro správní obvod obce
Nedvědice.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Nedvědice přenesenou svěřenou působnost 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 Nedvědice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Nedvědice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce
Nedvědice, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
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3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Nedvědice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Nedvědice a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Josef Dočekal
starosta obce Nedvědice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Rodkov ze dne 3.3.2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Rodkov, Rodkov 26, kraj Vysočina
zastoupená: Petr Tomášek, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Rodkov přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Rodkov 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 pro správní obvod obce Rodkov.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Rodkov přenesenou svěřenou působnost 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 Rodkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Rodkov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Rodkov,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Rodkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Rodkov a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Petr Tomášek
starosta obce Rodkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Prosetín ze dne 14. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Prosetín, Prosetín 34, kraj Vysočina
zastoupená: Jaroslav Bartoň, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Prosetín přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Prosetín 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 pro správní obvod obce Prosetín.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Prosetín přenesenou svěřenou působnost 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 Protsetín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Prosetín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Prosetín,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Prosetín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Prosetín a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
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V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jaroslav Bartoň
starosta obce Prosetín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Rovečné ze dne 5. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Rovečné, Rovečné 82, kraj Vysočina
zastoupená: Miroslav Prudký, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Rovečné přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Rovečné 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 pro správní obvod obce Rovečné.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Rovečné přenesenou svěřenou působnost 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 Rovečné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Rovečné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Rovečné,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Rovečné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Rovečné a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 12. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Miroslav Prudký
starosta obce Rovečné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Rozsochy ze dne 31. 1. 2003 č.j. 1/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Rozsochy, Rozsochy 145, kraj Vysočina
zastoupená: Augustin Holý, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Rozsochy přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce
ve správním obvodu obce Rozsochy 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 pro správní obvod obce
Rozsochy.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Rozsochy přenesenou svěřenou působnost 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 Rozsochy ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Rozsochy uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce
Rozsochy, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Rozsochy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Rozsochy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Augustin Holý
starosta obce Rozsochy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Rožná ze dne 20.2.2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
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příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Rožná, Rožná 5, kraj Vysočina
zastoupená: Eva Sýkorová, starostka obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Rožná přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Rožná 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 pro správní obvod obce Rožná.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Rožná přenesenou svěřenou působnost 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 Rožná ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Rožná uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Rožná,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Rožná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Rožná a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 4. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Eva Sýkorová
starostka obce Rožná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Skorotice ze dne 21. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Skorotice, Chlébské 27, Skorotice, kraj Vysočina
zastoupená: Miloš Hájek, starosta obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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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 vykonávat namísto orgánů obce Skorotice přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce
ve správním obvodu obce Skorotice 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 pro správní obvod obce
Skorotice.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Skorotice přenesenou svěřenou působnost 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 Skorotice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Skorotice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek
bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Skorotice, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Skorotice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Skorotice a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 12. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Miloš Hájek
starosta obce Skorotice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Štěpánov nad Svratkou ze dne 20. 2. 2003, č.j. 58/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, kraj Vysočina
zastoupená: Vratislav Kubík, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Štěpánov nad Svratkou přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů
obce ve správním obvodu obce Štěpánov nad Svratkou 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 pro
správní obvod obce Štěpánov nad Svratkou.
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Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Štěpánov nad Svratkou přenesenou svěřenou působnost 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 Štěpánov nad Svratkou ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Štěpánov nad Svratkou uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Štěpánov nad Svratkou, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Štěpánov nad Svratkou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Štěpánov nad Svratkou a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 4. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Vratislav Kubík
starosta obce Štěpánov nad Svratkou

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Unčín ze dne 12. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Unčín, Unčín 24, kraj Vysočina
zastoupená: Vlasta Grohová, starostka obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Unčín přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Unčín 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 pro správní obvod obce Unčín.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Unčín přenesenou svěřenou působnost 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 v určeném rozsahu poskytne obec Unčnn ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Unčín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Unčín,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Unčín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Unčín a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Vlasta Grohová
starostka obce Unčín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Věchnov ze dne 12. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Věchnov, Věchnov 73, kraj Vysočina
zastoupená: František Fendrych, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Věchnov přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním obvodu obce Věchnov 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 pro správní obvod obce Věchnov.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce
Věchnov přenesenou svěřenou působnost 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 Věchnov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Věchnov 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 Věchnov,
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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Věchnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží
krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Věchnov a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

František Frydrych
starosta obce Věchnov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Vír ze dne 12. 3. 2003, č.j. 3/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Vír, Vír 178, kraj Vysočina
zastoupená: Jaroslav Slezák, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Vír přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů obce ve správním
obvodu obce Vír 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 pro správní obvod obce Vír.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Vír
přenesenou svěřenou působnost 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 Vír ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Vír uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Vír, 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).
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Čl. V
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Vír a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Vír a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 17. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

J aroslav Slezák
starosta obce Vír

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Zvole nad Pernštejnem ze dne 24. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina
zastoupené: Ing. Josef Novotný, starosta města
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Zvole nad Pernštejnem, Zvole nad Pernštejnem 107, kraj Vysočina
zastoupená: Mojmír Starý, starosta obce
příslušná 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 vykonávat namísto orgánů obce Zvole nad Pernštejnem přenesenou působnost svěřenou zvláštním orgánů
obce ve správním obvodu obce Zvole nad Pernštejnem 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 pro
správní obvod obce Zvole nad Pernštejnem.
Čl. III
Smluvní rozsah přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Zvole nad Pernštejnem přenesenou svěřenou působnost 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 Zvole nad Pernštejnem ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 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 Zvole nad Pernštejnem uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do
správního obvodu obce Zvole nad Pernštejnem, 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
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2004.
2. 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.
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3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží město Bystřice nad
Pernštejnem, jeden stejnopis obec Zvole nad Pernštejnem a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce
Zvole nad Pernštejnem a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
tří měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Mojmír Starý
starosta obce Zvole nad Pernštejnem

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003, usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Krhov uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká spořitelna
Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
2. Obec Krhov, zastoupená starostou obce panem Bohumilem Pelánem, IČO: 00377988, bankovní spojení: KB Třebíč, číslo
účtu: 8929711/0100, adresa OÚ: Krhov č. 25, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
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 města
Hrotovice vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu obce Krhov, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly orgány obce Krhov.
Čl. III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Krhov zavazuje uhradit městu Hrotovice
částku ve výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Hrotovice ke konci každého čtvrtletí, přičemž doba splatnosti bude činit 15 dnů ode dne doručení faktury.
2. Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.
Čl. IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu. Od smlouvy nelze v souladu
s ust. § 66 c odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden
obec Krhov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003 ze dne 24. 3. 2003, Rady města Hrotovice č.
4/2003, usnesení Zastupitelstva obce Krhov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hrotovicích dne 26. 3. 2003
Antonín Mlynář v.r.
starosta Města Hrotovice

Bohumil Pelán v.r.
starosta Obce Krhov
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003, usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká spořitelna
Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
2. Obec Radkovice u Hrotovic, zastoupená starostou obce panem Jiřím Nováčkem, IČO: 290297, bankovní spojení: KB Třebíč, číslo účtu: 6229711/0100, adresa OÚ: Radkovice u Hrotovic č. 13, 675 59, kraj Vysočina
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 města
Hrotovice vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu obce Radkovice u Hrotovic, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak
projednávaly orgány obce Radkovice u Hrotovic.
Čl. III.
Úhrada nákladů
1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Radkovice u Hrotovic zavazuje uhradit městu
Hrotovice částku ve výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Hrotovice ke
konci každého čtvrtletí, přičemž doba splatnosti bude činit 15 dnů ode dne doručení faktury.
2. Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.
Čl. IV.
Společná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
2. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu. Od smlouvy nelze v souladu
s ust. § 66 c odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
3. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci.
4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden
obec Radkovice u Hrotovic a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003 ze dne 24. 3. 2003, Rady města Hrotovice č.
4/2003, usnesení Zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hrotovicích dne 26. 3. 2003
Antonín Mlynář v.r.
starosta Města Hrotovice

Jiří Nováček v.r.
starosta Obce Radkovice u Hrotovic

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Babice ze dne 16. 3. 2003 č. 7/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Babice, zastoupená starostou obce Miloslavem Vechetou, adresa obecního úřadu: Babice č. p. 3, 675 44 Lesonice, kraj:
Vysočina, IČ: 00375357, bank. spojení: KB Třebíč č.ú. 15125-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Babice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Babice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Babice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Babice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která
smlouvu porušila
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Babice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Babice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Babice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Babicích dne 19. 3. 2003
obec Babice

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Miloslav Vecheta v. r.
starosta obce Babice
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Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Blatnice ze dne 21. 2. 2003 č. 4/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Blatnice, zastoupená starostou obce Vladimírem Holým, adresa obecního úřadu: Blatnice č. p. 132, kraj: Vysočina, IČ:
00375403, bank. spojení: 8726-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Blatnice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Blatnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Blatnice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Blatnice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní stranou,
kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
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
1) Obec Blatnice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Blatnice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Blatnice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
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případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Blatnice dne 19. 3. 2003
obec Blatnice

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Vladimír Holý v. r.
starosta obce Blatnice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Cidlina ze dne 19. 2. 2003 č. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Cidlina, zastoupená starostou obce Miroslavem Trojanem, adresa obecního úřadu: Cidlina 35, kraj: Vysočina, IČ:
60418541, bank. spojení: KB Třebíč 6616510217/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Cidlina“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Cidlina v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Cidlina.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cidlina ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní stranou,
kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
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
1) Obec Cidlina předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
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spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Cidlina, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Cidlina a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Cidlině dne 24. 2. 2003
obec Cidlina

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Miroslav Trojan v. r.
starosta obce Cidlina

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Dědice ze dne 10. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Dědice, zastoupená starostou obce Bohumilem Pešlem, adresa obecního úřadu: Dědice 40, kraj: Vysočina, IČ:
00376825, bank. spojení: KB 15723711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Dědice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Dědice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Dědice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dědice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Babice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dědice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Dědice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Dědicích dne 19. 2. 2003
obec Dědice

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Bohumil Pešl v. r.
starosta obce Dědice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Hornice ze dne 16. 3. 2003 č. 7/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Hornice, zastoupená starostou obce Mgr. Milošem Březinou, adresa obecního úřadu: Hornice 13, kraj: Vysočina, IČ:
00377252, bank. spojení: KB 19126-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské
Budějovice (dále jen „obec Hornice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Hornice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Hornice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hornice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Hornice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hornice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Hornice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Hornicích dne 28. 2. 2003
obec Hornice

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Mgr. Miloš Březina v. r.
starosta obce Hornice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Jakubov u Mor. Budějovic ze dne 17. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Jakubov u Mor. Budějovic, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Kabelkou, adresa obecního úřadu: Jakubov
u Mor. Budějovic 155, kraj: Vysočina, IČ: 00289493, bank. spojení: 1521522447349/0800, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Jakubov“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
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působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Jakubov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Jakubov.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jakubov ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Jakubov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jakubov, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Jakubov a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Jakubově dne 17. 2. 2003
obec Jakubov

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Ing. Miroslav Kabelka v. r.
starosta obce Jakubov
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Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce Láz
ze dne 10. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Láz, zastoupená starostou obce Miroslavem Veithem, adresa obecního úřadu: 675 41 Láz 13, kraj: Vysočina, IČ:
00378011, bank. spojení: 7520-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Láz“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Láz v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Láz.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Láz ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15.
července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Láz předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Láz, jeden stejnopis obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Láz a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
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případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Lázu dne 19. 2. 2003
obec Láz

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Miroslav Veith v. r.
starosta obce Láz

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Lesonice ze dne 20. 3. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Lesonice, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Šálkem, adresa obecního úřadu: 675 44 Lesonice 117, kraj: Vysočina,
IČ: 00289752, bank. spojení: 150293224/0300, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské
Budějovice (dále jen „obec Lesonice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Lesonice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Lesonice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesonice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
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ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lesonice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lesonice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Lesonice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Lesonicích dne 24. 3. 2003
obec Láz

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Ing. Jiří Šálek v. r.
starosta obce Lesonice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Litohoř ze dne 10. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Litohoř, zastoupená starostou obce Bohumírem Kašíkem, adresa obecního úřadu: Litohoř 155, kraj: Vysočina, IČ:
00378062, bank. spojení: 109805208/0300, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Litohoř“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Litohoř v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Litohoř.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Litohoř ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Litohoř předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Litohoř, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Litohoř a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Litohoři dne 21. 2. 2003
obec Litohoř

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Bohumír Kašík v. r.
starosta obce Litohoř

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Lukov ze dne 3. 3. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Lukov, zastoupená starostkou obce Libuší Krouchalovou, adresa obecního úřadu: Lukov 10, kraj: Vysočina, IČ:
00378135, bank. spojení: 1523222379/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Lukov“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Lukov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
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- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Lukov.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lukov ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do
15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která
smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lukov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lukov, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Lukov a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Lukově dne 3. 3. 2003
obec Lukov

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Libuše Krouchalová v. r.
starosta obce Lukov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Martínkov ze dne 18. 2. 2003 č. 2/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Martínkov, zastoupená starostou obce Mgr. Zdeňkem Řepou, adresa obecního úřadu: Martínkov 29, 675 44 Lesonice,
kraj: Vysočina, IČ: 00378151, bank. spojení: 16320-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Moravské Budějovice (dále jen „obec Martínkov“)
a

Částka 2/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 132

2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Martínkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Martínkov.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Martínkov ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy
do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Martínkov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Martínkov, jeden stejnopis obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Martínkov a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Martínkově dne 14. 3. 2003
obec Martínkov

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Mgr. Zdeněk Řepa v. r.
starosta obce Martínkov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Nové Syrovice ze dne 17. 2. 2003 č. 1/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Nové Syrovice, zastoupená starostou obce Oldřichem Svobodou, adresa obecního úřadu: Nové Syrovice 2, kraj: Vysočina, IČ: 00290009, bank. spojení: 6122-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské
Budějovice (dále jen „obec Nové Syrovice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Nové Syrovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Nové Syrovice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nové Syrovice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to
vždy do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č.
19-222-711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Nové Syrovice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nové Syrovice, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Nové Syrovice a usnesení Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
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6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

V Nových Syrovicích dne
obec Nové Syrovice

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Oldřich Svoboda v. r.
starosta obce Nové Syrovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení zastupitelstva (rady) obce
Zvěrkovice ze dne 7. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Zvěrkovice, zastoupená starostkou obce Věrou Bartuňkovou, adresa obecního úřadu: Zvěrkovice 46, kraj: Vysočina, IČ:
44065540, bank. spojení: KB Třebíč č.ú 20522711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Zvěrkovice“)
a
2. Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Zvěrkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Zvěrkovice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zvěrkovice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy
do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změ
ny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
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1) Obec Zvěrkovice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zvěrkovice, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Zvěrkovice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
7) 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).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Moravských Budějovicích dne
město Moravské Budějovice

Ve Zvěrkovicích dne 14. 2. 2003
obec Zvěrkovice

Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Věra Bartuňková v. r.
starostka obce Zvěrkovice
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Upozornění na ztrátu úředního razítka
Dne 25. 3. 2003 došlo v Přibyslavi ke ztrátě “malého” úředního razítka o průměru 25 mm Městského úřadu Přibyslav
se státním znakem uprostřed. Ode dne 25. 3. 2003 se považují písemnosti opatřené tímto razítkem za neplatné.
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