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Částka 4/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení rady města Golčův Jeníkov ze dne 19. 3. 2003 č.j. 031/03 a usnesení zastupitelstva obce Bačkov ze dne 5. 5.
2003 č. 1, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Golčův Jeníkov
zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen
„město Golčův Jeníkov“)
2. Obec Bačkov
zastoupená starostou obce: Miloslav Karel
adresa obecního úřadu: Bačkov čp. 38, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Bačkov“)

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 Města Golčův Jeníkov
vykonávat namísto orgánů obce Bačkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a) přestupkového zákona.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Golčův Jeníkov místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Bačkov.
(3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
(4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude obec Bačkov Městu Golčův Jeníkov příspěvek v dohodnuté výši 500,- Kč za jeden přestupek.
U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje jako u
úhrady za jeden přestupek. Obec Bačkov uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy na základě
vyúčtování, které provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku 2003. Obec Bačkov ze svého
rozpočtu uhradí Městu Golčův Jeníkov částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 1123656389/0800 vedený u České
spořitelny a.s., Golčův Jeníkov.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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) Obec Bačkov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov 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 Město Golčův Jeníkov, jeden stejnopis
obec Bačkov 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 Golčův Jeníkov a usnesení zastupitelstva obce Bačkov a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Golčově Jeníkově dne 7. 5. 2003
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta

Miloslav Karel v.r.
starosta
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení rady města Golčův Jeníkov ze dne 19. 3. 2003 č.j. 031/03 a usnesení zastupitelstva obce Nové Vsi u Leštiny
ze dne 13. 3. 2003 č. 1, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Golčův Jeníkov
zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen
„město Golčův Jeníkov“)
2. Obec Nová Ves u Leštiny
zastoupená starostkou obce: Marie Rychnovská
adresa obecního úřadu: Nová Ves u Leštiny, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Nová Ves“)

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 Města Golčův
Jeníkov vykonávat namísto orgánů obce Nové Vsi v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a)
přestupkového zákona.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Golčův Jeníkov místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Nová Ves.
(3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
(4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude obec Nová Ves Městu Golčův Jeníkov příspěvek v dohodnuté výši 500,- Kč za jeden
přestupek. U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje
jako u úhrady za jeden přestupek. Obec Nová Ves uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy
na základě vyúčtování, které provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku 2003. Obec Nová Ves
ze svého rozpočtu uhradí Městu Golčův Jeníkov částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 1123656389/0800 vedený
u České spořitelny a.s., Golčův Jeníkov.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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) Obec Nová Ves předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov 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 Město Golčův Jeníkov, jeden stejnopis
obec Nová Ves 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 Golčův Jeníkov a usnesení zastupitelstva obce Nová Ves a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Golčově Jeníkově dne 26. 3. 2003
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta

Marie Rychnovská v.r.
starostka
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení rady města Golčův Jeníkov ze dne 19. 3. 2003 č.j. 031/03 a usnesení zastupitelstva obce Rybníček ze dne 1.
4. 2003 č. 2/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Golčův Jeníkov
zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen
„město Golčův Jeníkov“)
2. Obec Rybníček
zastoupená starostou obce: Jaroslav Kroufek
adresa obecního úřadu: Rybníček, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Rybníček“)

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 Města Golčův
Jeníkov vykonávat namísto orgánů obce Rybníček v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a)
přestupkového zákona.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Golčův Jeníkov místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Rybníček.
(3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
(4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude obec Rybníček Městu Golčův Jeníkov příspěvek v dohodnuté výši 500,- Kč za jeden
přestupek. U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje
jako u úhrady za jeden přestupek. Obec Rybníček uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy
na základě vyúčtování, které provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku 2003. Obec Rybníček
ze svého rozpočtu uhradí Městu Golčův Jeníkov částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 1123656389/0800 vedený
u České spořitelny a.s., Golčův Jeníkov.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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) Obec Rybníček předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov 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 Město Golčův Jeníkov, jeden stejnopis
obec Rybníček 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 Golčův Jeníkov a usnesení zastupitelstva obce Rybníček a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Golčově Jeníkově dne 7. 4. 2003
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta

Jaroslav Kroufek v.r.
starosta
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení rady města Golčův Jeníkov ze dne 19. 3. 2003 č.j. 031/03 a usnesení zastupitelstva obce Skryje ze dne 7. 5.
2003 č. 01/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Golčův Jeníkov
zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen
„město Golčův Jeníkov“)
2. Obec Skryje
zastoupená starostou obce: Otto Žítek
adresa obecního úřadu: Skryje čp. 23, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Skryje“)

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 Města Golčův Jeníkov
vykonávat namísto orgánů obce Skryje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a) přestupkového zákona.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Golčův Jeníkov místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Skryje.
(3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
(4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude obec Skryje Městu Golčův Jeníkov příspěvek v dohodnuté výši 500,- Kč za jeden přestupek.
U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje jako u úhrady
za jeden p
řestupek. Obec Skryje uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy na základě vyúčtování, které
provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku 2003. Obec Skryje ze svého rozpočtu uhradí Městu
Golčův Jeníkov částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 1123656389/0800 vedený u České spořitelny a.s., Golčův
Jeníkov.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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) Obec Skryje předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov 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 Město Golčův Jeníkov, jeden stejnopis
obec Skryje 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 Golčův Jeníkov a usnesení zastupitelstva obce Skryje a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Golčově Jeníkově dne 13. 5. 2003
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta

Otto Žítek v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Bartoušov, zastoupená starostou Jaroslavem Fialkou, Bartoušov 60, Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Bartoušově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Bartoušov.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Bartoušov dne 18.12.2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Bartoušově dne 18. 12. 2002
Jaroslav Fialka v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Boňkov, zastoupená starostou Pavlem Jirákem, Boňkov 34, 582 55 Boňkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Boňkově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Boňkov.
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3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Boňkov dne 23.12.2002 pod číslem usnesení 8/02. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Boňkově dne 23. 12. 2002
Pavel Jirák v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Česká Bělá, zastoupená starostou Václavem Jarošem, 582 61 Česká Bělá, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v České Bělé v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Česká Bělá.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
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2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Česká Bělá dne 1.1.2003 pod číslem usnesení 02/03. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V České Bělé dne 15. 1. 2003
Václav Jaroš v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Dolní Krupá, zastoupená starostou Zdeňkem Grygarem, Dolní Krupá, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Dolní Krupé v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Dolní Krupá.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Dolní Krupá dne 13.12.2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Dolní Krupé dne 17. 12. 2002
Zdeněk Grygar v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Habry, zastoupená starostou Jiřím Rainišem, Žižkovo nám. 66, Habry, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
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s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Habrech v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Habry.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Habry dne 3.4.2003 pod číslem usnesení 1/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

V Habrech dne 4. 4. 2003
Jiří Rainiš v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Herálec, zastoupená starostou Jiřím Ulrychem, 582 55 Herálec, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Herálci v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Herálec.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.
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Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Herálec dne 12.12.2002 pod číslem usnesení - 12. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

V Herálci dne 12. 12. 2002
Jiří Ulrych v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Horní Krupá, zastoupená starostou Hugem Pelikánem, 582 71 Horní Krupá, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Horní Krupé v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Horní Krupá.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Horní Krupá dne 13.12.2002 pod číslem usnesení 1. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta
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V Horní Krupé dne 17. 12. 2002
Hugo Pelikán v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kámen, zastoupená starostou Václavem Bártou, 582 42 Kámen, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu Kámen,v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Kámen.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Kámen dne 3.1.2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

Kámen dne 10. 1. 2003
Václav Bárta v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kochánov, zastoupená starostou Ing. Jiřím Jůzlem, 582 54 Kochánov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu Kochánov v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
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2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Kochánov.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Kochánov dne6. 1. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Kochánově dne 7. 1. 2003
Ing. Jiří Jůzl v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kojetín, zastoupená starostou Ladislavem Vencem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu Kojetín v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Kojetín.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 14

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Kojetín dne 21.12.2002 pod číslem usnesení 13/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Kojetíně dne 28. 12. 2002
Ladislav Venc v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Knyk, zastoupená starostou Josefem Pavlíkem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Knyku v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Knyk.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Knyk dne 10. 1. 2003 pod číslem usnesení 1/03. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Knyku dne 13. 1. 2003
Josef Pavlík v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Krásná Hora, zastoupená starostou Jiřím Hrbkem, Krásná Hora, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu Krásná Hora v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Krásná Hora.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Krásná Hora dne 20.12.2002 pod číslem usnesením 2/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

V Krásné Hoře dne 6. 1. 2003
Jiří Hrbek v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Krátká Ves, zastoupená starostou Jiří Ondráček? 582 61 Krátká Ves, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Krátké Vsi v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Krátká Ves.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Částka 4/2003
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Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Krátká Ves dne 16.12.2002 pod číslem zápisu 9/12/02. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

V Krátké Vsi
Jiří Ondráček v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Kyjov, zastoupená starostkou Ludmilou Janáčkovou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Kyjově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Kyjov.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Kyjov dne 16.12.2002 pod číslem usnesení 1/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

Částka 4/2003

V Kyjově dne 16. 12. 2002
Ludmila Janáčková v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Lípa, zastoupená starostkou Janou Borkovcovou, 582 57 Lípa, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Lípě v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Lípa.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Lípa dne 23.12.2002 pod číslem usnesení 2/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Lípě dne 23. 12. 2002
Jana Borkovcová v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Lučice, zastoupená starostou Václavem Kolářem, 582 35 Lučice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 18

namísto obecního úřadu v Lučici v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Lučice.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Lučice dne 13.12.2002. pod číslem usnesení 1 Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Lučici dne 16. 12. 2002
Václav Kolář v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Michalovice, zastoupená starostou Josefem Čechem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu Michalovice v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Michalovice.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.
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ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Michalovice dne 16.12.2002 pod číslem usnesení 2/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Michalovicích dne 23. 12. 2002
Josef Čech v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Okrouhlice, zastoupená starostou Vladimírem Šimkem, 582 31 Okrouhlice,kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Okrouhlici v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Okrouhlice.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Okrouhlice dne 3. 2. 2002 pod číslem usnesení 10. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Okrouhlici dne 6. 2. 2003
Vladimír Šimek v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Okrouhlička, zastoupená starostou Lubošem Strašilem, Okrouhlička 48, 582 53 Štoky, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Okrouhličce v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Okrouhlička.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Okrouhlička dne 17.12.2002 pod číslem usnesení 2/10. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

V Okrouhličce dne 19. 12. 2002
Luboš Strašil v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Olešná, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Fikarem, 580 01 Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Olešné v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Olešná.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.
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Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Olešná dne 27.12.2002 pod číslem usnesení 8/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Olešné dne 27. 12. 2002
Ing. Jaroslav Fikar
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Pohled, zastoupená starostou Františkem Vondalem, Revoluční 39, 582 21 Pohled, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Pohledu v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Pohled.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Pohled dne 7. 1. 2003 pod číslem usnesení 2/03. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta
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V Pohledu dne 8. 1. 2003
František Vondal v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Město Přibyslav, zastoupená starostou Mgr. Janem Štefáčkem, Bechyňovo nám. 1, Přibyslav, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto městského úřadu v Přibyslavi v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
města Přibyslav.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Do doby, než určený pracovník MěÚ Přibyslav získá zvláštní odbornou způsobilost
pro projednávání přestupků. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Smluvní strany se dohodly, že město Přibyslav bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 500,- Kč.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechny zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého
dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994
Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 26. 5. 2003 pod číslem usnesení 257/03 a rada města Přibyslav
dne 14. 5. 2003 pod číslem usnesení 114/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 23. 5. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Přibyslavi dne 9. 6. 2003
Mgr. Jan Štefáček v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Radostín, zastoupená starostou Václavem Červeným, 582 41 Radostín, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Radostíně v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
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Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Radostín.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Radostín dne 18.12.2002 pod číslem usnesení 11/02. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

V Radostín dne 18. 12. 2002
Václav Červený v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Skorkov, zastoupená starostou Josefem Bláhou, Skorkov 29, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Skorkově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Skorkov.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.
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ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Skorkov dne 2. 6. 2003 pod číslem usnesení 3/2.6.2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 23. 5. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

V Skorkově dne 2. 6. 2003

v.r.

Josef Bláha v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Skuhrov, zastoupená starostou Jaroslavem Jamborem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Skuhrově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Skuhrov. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Skuhrov dne 19.12.2002 pod číslem usnesení 7/02. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Skuhrově dne 19. 12. 2002
Jaroslav Jambor v.r.
starosta
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Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Slavníč, zastoupená starostkou Jiřinou Čurdovou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu Slavníč v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Slavníč.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Slavníč dne 6. 1. 2003 pod číslem usnesení 1/003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

v.r.

Slavníč dne 9. 1. 2003
Jiřina Čurdová v.r.
starostka

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Šlapanov, zastoupená starostou Jaroslavem Pospíchalem, Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Šlapanově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Šlapanov.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Částka 4/2003
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Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Šlapanov dne 27. 1. 2003 pod číslem usnesení 3. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Šlapanově dne 27. 1. 2003
Jaroslav Pospíchal v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Štoky, zastoupená starostou Zdeňkem Novákem, Štoky 261,582 53 Štoky, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu ve Štokách v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Štoky.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Štoky dne 16.12.2002 pod číslem usnesení 38/2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta
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Ve Štokách dne 18. 12. 2002
Zdeněk Novák v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Úsobí, zastoupená starostou Ing. Karlem Kameníkem, 582 54 Úsobí, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Úsobí v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Úsobí.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo
obce Úsobí dne 19.12.2002 pod číslem usnesení ze dne 19. 12. 2002. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy
spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Úsobí dne 19. 12. 2002
Ing. Karel Kameník v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Věž, zastoupená starostou Miloslavem Miksou, 582 56 Věž, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu v Věž v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
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obce Věž.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Věž dne 17. 2. 2003 pod číslem usnesení 4/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.
starosta

V Věži dne 18. 2. 2003
Miloslav Miksa v.r.
starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, kraj
Vysočina, na straně jedné
a
Obec Vysoká, zastoupená starostou Vladimírem Kučerou, 582 51 Vysoká, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkův Brod vykonávat
namísto obecního úřadu ve Vysoké v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkův Brod místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Vysoká.
3. Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
4. Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův
Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
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smlouvy a jejím předmětu.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
3. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a zastupitelstvo obce
Vysoká dne 17.12.2002 pod číslem usnesení 4/4/02. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 12. 12. 2002
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
starosta

Ve Vysoké dne 18. 12. 2002

v.r.

Vladimír Kučera v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Bezděkov ze dne 3.3.2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 24.3.2003 č.
68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I.

1. Obec Bezděkov
zastoupená starostou obce Bohumilem Markem
adresa obecního úřadu: Bezděkov, 583 01 Chotěboř, kraj Vysočina (dále jen obec Bezděkov)
IČ: 579793
Bankovní spojení a číslo účtu: Komerční banka a.s. 31 123-521/0100
2. Město Chotěboř
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem
se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále jen Město Chotěboř)
IČ: 00267538
Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Bezděkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Bezděkov.
3. Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
4. Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bezděkov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Bezděkov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Bezděkov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Obec Bezděkov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř 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
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smlouvy a jejím předmětu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bezděkov, jeden stejnopis Město Chotěboř
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Bezděkov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd
starosta

v.r.

Bohumil Marek v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Borek ze dne 27.3.2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 24.3.2003 č. 68,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I.

Obec Borek
zastoupená starostou obce Václavem Hrubým
adresa obecního úřadu: Borek, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina (dále jen obec Borek)
IČ: 267236
Bankovní spojení a číslo účtu: Komerční banka a.s. 11624521/0100
Město Chotěboř
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem
se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále jen Město Chotěboř)
IČ: 00267538
Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Borek v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Borek.
3. Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
4. Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Borek ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek ve
výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Borek dle počtu přestupků
fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město Chotěboř
bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Borek. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Obec Borek předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř 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.
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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 Borek, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Borek a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd
starosta

v.r.

Václav Hrubý v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Čachotín ze dne 7.3.2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 24.3.2003 č. 68,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I.

Obec Čachotín
zastoupená starostou obce Janem Bělohlávkem
adresa obecního úřadu: Čachotín, 583 01 Chotěboř, kraj Vysočina (dále jen obec Čachotín)
IČ: 00267261
Bankovní spojení a číslo účtu: Komerční banka a.s. 10920-521/0100
Město Chotěboř
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem
se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále jen Město Chotěboř)
IČ: 00267538
Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Čachotín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Čachotín.
3. Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
4. Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čachotín ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Čachotín dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Čachotín. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Obec Čachotín předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř 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
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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 Čachotín, jeden stejnopis Město Chotěboř
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Čachotín a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd
starosta

v.r.

Jan Bělohlávek v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Čečkovice ze dne 10.4.2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 28.4.2003 č.
309, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I.

Obec Čečkovice
zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Peškem
adresa obecního úřadu: Čečkovice čp. 40, 583 01 Chotěboř, kraj Vysočina (dále jen obec Čečkovice)
IČ: 579815
Bankovní spojení a číslo účtu: Komerční banka a.s. 32222-521/0100
Město Chotěboř
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem
se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále jen Město Chotěboř)
IČ: 00267538
Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Čečkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Čečkovice
3. Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
4. Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čečkovice ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Čečkovice dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Čečkovice.Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Obec Čečkovice předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
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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.
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 Čečkovice, jeden stejnopis Město
Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Čečkovice a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 29. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd
starosta

v.r.

Ing. Vladimír Pešek v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Dolní Sokolovec ze dne 10.3.2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne
24.3.2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I.

Obec Dolní Sokolovec
zastoupená starostkou obce Lenkou Kadlecovou
adresa obecního úřadu: Dolní Sokolovec, 583 01 Chotěboř, kraj Vysočina (dále jen obec Dolní Sokolovec)
IČ: 579823
Bankovní spojení a číslo účtu: Komerční banka a.s. 32 126-521/0100
Město Chotěboř
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem
se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále jen Město Chotěboř)
IČ: 00267538
Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Dolní Sokolovec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Dolní Sokolovec.
3. Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
4. Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolní Sokolovec ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho
účet příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci
Dolní Sokolovec dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury
v uvedeném termínu Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného
zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Dolní Sokolovec.
Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Obec Dolní Sokolovec předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II
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této smlouvy. Město Chotěboř 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 Dolní Sokolovec, jeden stejnopis Město
Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Dolní Sokolovec a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd
starosta

v.r.

Lenka Kadlecová v.r.
starostka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Heřmanice ze dne 5.3.2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 24.3.2003 č.
68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. I.

Obec Heřmanice
zastoupená starostou obce Antonínem Dvořákem
adresa obecního úřadu: Heřmanice, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina (dále jen obec Heřmanice)
IČ: 579831
Bankovní spojení a číslo účtu:. 182 335468/0300
Město Chotěboř
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem
se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále jen Město Chotěboř)
IČ: 00267538
Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

1.Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Heřmanice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Heřmanice.
3. Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
4. Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Heřmanice ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Heřmanice dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Heřmanice. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

1. Obec Heřmanice předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
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smlouvy. Město Chotěboř 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 Heřmanice, jeden stejnopis Město
Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Heřmanice a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 4. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd
starosta

v.r.

Antonín Dvořák v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Jerišno ze dne 29. 4. 2003 č. 3 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003
č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Jerišno, zastoupená starostou obce Pavel Jecha, adresa obecního úřadu: Jerišno 25, 582 74, kraj Vysočina (dále jen obec
Jerišno), IČ: 267571, Bankovní spojení a číslo účtu: Komerční banka a.s., 8425-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Jerišno v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Jerišno.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jerišno ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Jerišno dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Jerišno. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Jerišno předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jerišno, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Jerišno a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 6. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Pavel Jecha v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Jilem ze dne 2. 5. 2003 a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003 č. 68,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Jilem, zastoupená starostou obce Vladimírem Beranem, adresa obecního úřadu: Jilem 51, 583 01, kraj Vysočina (dále jen obec
Jilem), IČ: 00579858, Bankovní spojení a číslo účtu: ČS a.s., 1122792389/0800
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Jilem v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Jilem.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jilem ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek ve
výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Jilem dle počtu přestupků
fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město Chotěboř
bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Jilem. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Jilem předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jilem, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Jilem a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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V Chotěboři dne 2 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř
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Vladimír Beran v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Klokočov ze dne 11. 4. 2003 a usnesení Rady města Chotěboř, ze dne 28. 4. 2003 č. 309,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Klokočov, zastoupená starostou obce Josefem Procházkou, adresa obecního úřadu: Klokočov, 583 01, kraj Vysočina (dále jen
obec Klokočov), IČ: 267627, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 11528-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Klokočov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Klokočov.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Klokočov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Klokočov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Klokočov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Klokočov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Klokočov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Klokočov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 14. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Josef Procházka v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Kraborovice ze dne 26. 5. 2003 a usnesení Rady města Chotěboř, ze dne 26. 5. 2003 č. 364,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Kraborovice, zastoupená starostou obce František Sojka, adresa obecního úřadu: Kraborovice 21, 582 82, kraj Vysočina (dále
jen obec Kraborovice), IČ: 00579904, Bankovní spojení a č.účtu: KB a.s., 31326-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Kraborovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Kraborovice.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kraborovice ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet
příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Kraborovice
dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu
Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Kraborovice. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Kraborovice předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kraborovice, jeden stejnopis Město Chotěboř
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Kraborovice a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 25. 6. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

František Sojka v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Krucemburk ze dne 23. 4. 2003 č. 2/2003 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne
24. 3. 2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Krucemburk, zastoupená starostou obce Jaroslava Pecinová, adresa obecního úřadu: Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého 13,
582 66, kraj Vysočina (dále jen obec Krucemburk), IČ: 267716, Bankovní spojení a číslo účtu: GECB, 550223-524/0600
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Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Krucemburk v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Krucemburk.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Krucemburk ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet
příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Krucemburk
dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu
Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Krucemburk. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Krucemburk předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Krucemburk, jeden stejnopis Město Chotěboř
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Krucemburk a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 30. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jaroslava Pecinová v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Lány ze dne 7. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003 č. 68,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Lány, zastoupená starostou obce Jiřím Kolářem, adresa obecního úřadu: Lány 41, 583 01, kraj Vysočina (dále jen obec Lány),
IČ: 00579939, Bankovní spojení a číslo účtu: ČS a.s. 1122780329/0800
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Lány v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
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pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Lány.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lány ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek ve
výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Lány dle počtu přestupků
fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město Chotěboř
bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Lány. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Lány předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lány, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Lány a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jiří Kolář v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Libice nad Doubravou ze dne 7. 5. 2003 č. 4/02-06 a usnesení Zastupitelstva města
Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Libice nad Doubravou, zastoupená starostou obce Jaromírem Saidlem, adresa obecního úřadu: Libice nad Doubravou,
Zámecká 47, 582 77, kraj Vysočina (dále jen obec Libice nad Doubravou), IČ: 00267791, Bankovní spojení a číslo účtu: GECB a.s.,
570224-524/0600
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Libice nad Doubravou v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Libice nad Doubravou.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Libice nad Doubravou ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho
účet příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Libice
nad Doubravou dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury
v uvedeném termínu Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného
zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Libice nad Doubravou.
Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Libice nad Doubravou předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle
čl. II této smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Libice nad Doubravou, jeden stejnopis Město
Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Libice nad Doubravou a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 12. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jaroslav Saidl v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Maleč ze dne 15. 5. 2003 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003 č.
68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Maleč, zastoupená starostou obce Vlastimilem Ježkem, adresa obecního úřadu: Maleč 48, 582 76, kraj Vysočina (dále jen obec
Maleč), IČ: 267856, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 3421-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Maleč v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Maleč.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Maleč ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Maleč dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
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Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Maleč. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Maleč předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Maleč, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Maleč a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 29. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Vlastimil Ježek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Nejepín ze dne 7. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003 č.
68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Nejepín, zastoupená starostou obce Eliškou Zdražilovou, adresa obecního úřadu: Nejepín, 583 01, kraj Vysočina (dále jen obec
Nejepín), IČ: 579971, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 30526-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Nejepín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Nejepín.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nejepín ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Nejepín dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Nejepín. Výpovědní
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doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Nejepín předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nejepín, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Nejepín a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Eliška Zdražilová v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře ze dne 3. 3. 2003 č. 3/2003 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř,
ze dne 24. 3. 2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Nová Ves u Chotěboře, zastoupená starostou obce Ing. Milošem Uchytilem, adresa obecního úřadu: Nová Ves u Chotěboře
63, 582 73, kraj Vysočina (dále jen obec Nová Ves u Chotěboře), IČ: 00579980, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 29621521/
0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města
Chotěboř vykonávat
namísto obce Nová Ves u Chotěboře v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Nová Ves u Chotěboře.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nová Ves u Chotěboře ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho
účet příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Nová
Ves u Chotěboře dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury
v uvedeném termínu Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného
zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Nová Ves u Chotěboře.
Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Nová Ves u Chotěboře předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle
čl. II této smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy.

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 44

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nová Ves u Chotěboře, jeden stejnopis Město
Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 28. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Ing. Miloš Uchytil v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Oudoleň ze dne 20. 3. 2003 a usnesení Rady města Chotěboř, ze dne 28. 4. 2003 č. 309,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Oudoleň, zastoupená starostou obce Václav Augustin, adresa obecního úřadu: Oudoleň 131, 582 24, kraj Vysočina (dále jen
obec Oudoleň), IČ: 00267996, Bankovní spojení a číslo účtu: ČSOB a.s., 102703292/0300
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Oudoleň v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Oudoleň.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Oudoleň ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Oudoleň dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Oudoleň. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Oudoleň předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Oudoleň, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Oudoleň a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
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této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 13. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Václav Augustin v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Podmoklany ze dne 5. 3. 2003 č. 5/02/06 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne
24. 3. 2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Podmoklany, zastoupená starostou obce Jiřím Zatřepálkem, adresa obecního úřadu: Podmoklany 30, 582 64, kraj Vysočina
(dále jen obec Podmoklany), IČ: 00580023, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 32329-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Podmoklany v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Podmoklany.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Podmoklany ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet
příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Podmoklany
dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu
Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Podmoklany. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Podmoklany předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Podmoklany, jeden stejnopis Město Chotěboř
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Podmoklany a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 28. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jiří Zatřepálek v.r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Rušinov ze dne 5. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003
č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Rušinov, zastoupená starostou obce Zdeňkem Gerstnerem, adresa obecního úřadu: Rušinov 3, 583 01, kraj Vysočina (dále jen
obec Rušinov), IČ: 268160, Bankovní spojení a číslo účtu: ČS a.s., 1124030329/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Rušinov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Rušinov.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rušinov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Rušinov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Rušinov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Rušinov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rušinov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Rušinov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 27. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Zdeněk Gerstner v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Sedletín ze dne 13. 3. 2003 č. 2 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3.
2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Sedletín, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Ledvinkou, adresa obecního úřadu: Sedletín 10, 583 01, kraj Vysočina
(dále jen obec Sedletín), IČ: 00580058, Bankovní spojení a číslo účtu: ČS a.s., 1122962309/0800
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Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Sedletín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Sedletín.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sedletín ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Sedletín dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Sedletín. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Sedletín předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Sedletín, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Sedletín a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Ing. Václav Ledvinka v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Slavětín ze dne 10. 3. 2003 č. 4 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3.
2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Slavětín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Bílkem, adresa obecního úřadu: Slavětín, 582 63, kraj Vysočina (dále jen obec
Slavětín), IČ: 00580082, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 33428-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Slavětín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
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Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Slavětín.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Slavětín ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Slavětín dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Slavětín. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Slavětín předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Slavětín, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Slavětín a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 1. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jaroslav Bílek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Slavíkov ze dne 13. 3. 2003 č. 3 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3.
2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Slavíkov, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Němcem, adresa obecního úřadu: Slavíkov 2, 582 65, kraj Vysočina (dále
jen obec Slavíkov), IČ: 00268241, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 10525-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Slavíkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Slavíkov.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Slavíkov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
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ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Slavíkov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Slavíkov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Slavíkov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Slavíkov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Slavíkov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 18. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Ing. Václav Němec v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Sloupno ze dne 7. 3. 2003 a usnesení Rady města Chotěboř, ze dne 28. 4. 2003 č. 309,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Sloupno, zastoupená starostou obce Jaroslavem Slanařem, adresa obecního úřadu: Sloupno 12, 583 01, kraj Vysočina (dále jen
obec Sloupno), IČ: 00580104, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 30825-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Sloupno v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Sloupno.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sloupno ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Sloupno dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
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právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Sloupno. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Sloupno předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Sloupno, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Sloupno a usnesení Rady Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 5. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jaroslav Slanař v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 26. 3. 2003 č. 5/2003 a usnesení Rady města Chotěboř, ze dne 28. 4. 2003
č. 309, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Sobíňov, zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Málkem, adresa obecního úřadu: Sobíňov 200, 582 62, kraj Vysočina
(dále jen obec Sobíňov), IČ: 00268275, Bankovní spojení a číslo účtu: ČS a.s., 1122790359/0800
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Sobíňov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Sobíňov.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sobíňov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Sobíňov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Sobíňov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Sobíňov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Sobíňov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Sobíňov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 15. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Ing. Ladislav Málek v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Uhelná Příbram ze dne 14. 4. 2003 č. 65/03 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze
dne 24. 3. 2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Uhelná Příbram, zastoupená starostou obce Marií Ostatnickou, adresa obecního úřadu: Uhelná Příbram 15, 582 45, kraj
Vysočina (dále jen obec Uhelná Příbram), IČ: 00268402, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 6323-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Uhelná Příbram v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Uhelná Příbram.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Uhelná Příbram ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet
příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Uhelná
Příbram dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném
termínu Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Uhelná Příbram.
Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Uhelná Příbram předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Uhelná Příbram, jeden stejnopis Město
Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Uhelná Příbram a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 14. 5. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Marie Ostatnická v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Vepříkov ze dne 26. 2. 2003 č. 8 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3.
2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Vepříkov, zastoupená starostou obce Josefem Peškem, adresa obecního úřadu: Vepříkov 53, 583 01, kraj Vysočina (dále jen
obec Vepříkov), IČ: 268437, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 9321-521/0100
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Vepříkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Vepříkov.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vepříkov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Vepříkov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Vepříkov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Vepříkov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vepříkov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Vepříkov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 1. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Josef Pešek v.r.
starosta obce

Strana 53

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 4/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Vilémov ze dne 17. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003
č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Vilémov, zastoupená starostou obce Jaroslavou Dvořákovou, adresa obecního úřadu: Vilémov, 582 83, kraj Vysočina (dále jen
obec Vilémov), IČ: 268470, Bankovní spojení a číslo účtu: ČSOB a.s., 102703241/0300
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Vilémov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Vilémov.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vilémov ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek
ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Vilémov dle počtu
přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město
Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Vilémov. Výpovědní
doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Vilémov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vilémov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Vilémov a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 28. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Jaroslava Dvořáková v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Víska ze dne 31. 3.. 2003 č. 2 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, ze dne 24. 3. 2003
č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Víska, zastoupená starostou obce Ing. Ludmilou Paclíkovou, adresa obecního úřadu: Víska 50, 583 01, kraj Vysočina (dále jen
obec Víska), IČ: 00179671, Bankovní spojení a číslo účtu: KB a.s., 35722-521/0100
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Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
obce Víska v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce
Víska.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Víska ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho účet příspěvek ve
výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně obci Víska dle počtu přestupků
fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury v uvedeném termínu Město Chotěboř
bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany obce Víska. Výpovědní doba
činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Víska předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Víska, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Víska a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 2. 4. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Ing. Ludmila Paclíková v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou ze dne 20. 3. 2003 č. 18 a usnesení Zastupitelstva města Chotěboř,
ze dne 24. 3. 2003 č. 68, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Město Ždírec nad Doubravou, zastoupené místostarostou města Ing. Jiřím Pavlíčkem, adresa městského úřadu: Ždírec nad
Doubravou, Školní 500, 582 63, kraj Vysočina (dále jen město Ždírec nad Doubravou), IČ: 00268542, Bankovní spojení a číslo
účtu: ČS a.s., 1120817319/0800
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Chotěboř vykonávat namísto
orgánů města Ždírec nad Doubravou v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle zákona č. 200/1990 Sb., o
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přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování v přestupkovém řízení u přestupků stanovených v § 53 odst. 1.
Na základě této smlouvy budou orgány Města Chotěboř místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod města
Ždírec nad Doubravou.
Správní poplatky vybírané orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Chotěboř.
Výnos pokut uložených orgány Města Chotěboř při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Chotěboř.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Ždírec nad Doubravou ze svého rozpočtu Městu Chotěboř na jeho
účet příspěvek ve výši 500,-- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý přestupek. Město Chotěboř vyhotoví čtvrtletně městu Ždírec
nad Doubravou dle počtu přestupků fakturu, která bude splatná do čtrnácti dnů ode dne doručení. V případě nezaplacení faktury
v uvedeném termínu Město Chotěboř bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného
zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci. Uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou nebo výpovědí ze strany města Ždírec nad Doubravou.
Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Městu Chotěboř.

ČL. IV
Společná ustanovení

Město Ždírec nad Doubravou předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle
čl. II této smlouvy. Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Ždírec nad Doubravou, jeden stejnopis
Město Chotěboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou a usnesení zastupitelstva Města Chotěboř o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 31. 3. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Ing. Jiří Pavlíček v.r.
místostarosta města

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Dolní Město, zastoupená starostou Jaroslavem Vencem, Dolní Město 93, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Dolní Město v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Dolní Město.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 2. 2003 pod číslem usnesení 016/2003 a zastupitelstvo
obce Dolní Město dne 27. 2. 2003 pod číslem usnesení 1/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 26. 2. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Dolním Městě dne 27. 2. 2003
Jaroslav Venc v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Druhanov, zastoupená starostou Miloslavem Moravcem, Druhanov 11, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Druhanov v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Druhanov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 2. 2003 pod číslem usnesení 016/2003 a zastupitelstvo
obce Druhanov dne 7. 3. 2003 pod číslem usnesení 2/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 31. 3. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Druhanově dne 31. 3. 2003
Miloslav Moravec v. r.
starosta
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Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Horní Pohleď, zastoupená starostou Jindřichem Holubem, Horní Pohleď 26, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Horní Pohleď v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Horní Pohleď.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a zastupitelstvo obce Horní
Pohleď dne 28. 2.. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 5. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Horní Pohledi dne 28. 2. 2003
Jindřich Holub v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Kunemil, zastoupená starostou Zdeňkem Klementem, Kunemil 43, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Kunemil v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Kunemil.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.
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Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 2. 2003 pod číslem usnesení 016/2003 a zastupitelstvo obce
Kunemil dne 5. 3. 2003 pod číslem usnesení 3/03. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 26. 2. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Kunemily dne 5. 3. 2003
Zdeněk Klement v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Leština u Světlé, zastoupená starostou Jaroslavem Viktorou, Leština u Světlé 51, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Leština u Světlé v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Leština u Světlé.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a Zastupitelstvo obce Leština
u Světlé dne 17. 4. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 5. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta
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V Leštině u Světlé dne 17. 4. 2003
Jaroslav Viktora v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Malčín, zastoupená starostou Ing. Stanislavem Vrbou, Malčín 50, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Malčín v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Malčín.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 2. 2003 pod číslem usnesení 016/2003 a Zastupitelstvo
obce Malčín dne 19. 3. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 26. 2. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Malčíně dne 19. 3. 2003
Ing. Stanislav Vrba v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Nová Ves u Světlé, zastoupená starostkou Jarmilou Bártovou, Nová Ves u Světlé 5, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Nová Ves u Světlé v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Nová Ves u Světlé.
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Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a zastupitelstvo obce
Nová Ves u Světlé dne 2. 4. 2003 pod číslem usnesení 26/03. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 22. 5. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Nové Vsi u Světlé dne 22. 5. 2003
Jarmila Bártová v. r.
starostka

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Ovesná Lhota, zastoupená starostou Ing. Vladimírem Plešákem, Ovesná Lhota, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Ovesná Lhota v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Ovesná Lhota.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
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Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 2. 2003 pod číslem usnesení 016/2003 a Zastupitelstvo
obce Ovesná Lhota dne 28. 2. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 26. 2. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Ovesné Lhotě dne 28. 2. 2003
Ing. Vladimír Plešák v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Příseka, zastoupená starostou Jaroslavem Štefáčkem, Příseka 112, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Příseka v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Příseka.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a Zastupitelstvo obce
Příseka dne 11. 3. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 5. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Přísece dne 11. 3. 2003
Jaroslav Štefáček v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Sázavka, zastoupená starostkou Evou Vávrovou, Sázavka 12, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Sázavka v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
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přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Sázavka.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a Zastupitelstvo obce
Sázavka dne 25. 3. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 5. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Sázavce dne 25. 3. 2003
Eva Vávrová v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Služátky, zastoupená starostou Josefem Havlem, Služátky 8, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Služátky v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Služátky.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
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a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a Zastupitelstvo obce Služátky
dne 11. 3. 2003 pod číslem usnesení 2/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne
Josef Böhm v. r.
starosta

Ve Služátkách dne 27. 2. 2003
Miloslav Moravec v. r.
starosta

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Trpišovice, zastoupená starostkou Marií Širajchovou, Trpišovice 33, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Trpišovice v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Trpišovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválila Rada města Světlá nad Sázavou dne 12. 5. 2003 pod číslem usnesení 147/2003 a Zastupitelstvo obce
Trpišovice dne 14. 3. 2003 pod číslem usnesení 2/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu
s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 31. 3. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Trpišovicích dne 14. 3. 2003
Marie Širajchová v. r.
starostka

Město Světlá nad Sázavou, zastoupené starostou Josefem Böhmem, Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, na
straně jedné
a
Obec Vlkanov, zastoupená starostou Stanislavem Cihlářem, Vlkanov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, na straně druhé
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Světlá nad Sázavou vykonávat
namísto obecního úřadu Vlkanov v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Světlá nad Sázavou místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod
obce Vlkanov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Světlá
nad Sázavou.
Výnos pokut uložených městským úřadem ve Světlé nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Světlá nad
Sázavou.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tato smlouva se pro 1. pololetí 2003 uzavírá jako bezúplatná. Od 1. července 2003 smluvní strany projednají příspěvek obce na
výkon přenesené působnosti.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 2. 2003 pod číslem usnesení 016/2003 a Zastupitelstvo
obce Vlkanov dne 11. 3. 2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Světlé nad Sázavou dne 26. 2. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

Ve Vlkanově dne 11. 3. 2003
Stanislav Cihlář v. r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 28. 5. 2003 č. 12/2003 a usnesení Rady obce Batelov ze dne 14. 5. 2003 uzavírají níže
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Batelov, zastoupená starostou obce Miroslavem Mertem
adresa obecního úřadu: Batelov, Nám. Míru 148, PSČ 588 51 Batelov
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Batelov
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Batelov přenesenou
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Batelov.
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Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Batelov ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Batelov, kde
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Batelov zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od
výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Batelov, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Batelov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 6. 6. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Batelově dne 4. 6. 2003
Miroslav Mert v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Batelov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 2. 7. 2003 č. 14/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Hodice ze dne 26. 6. 2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Hodice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Bakajem
adresa obecního úřadu: Hodice 48
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Hodice
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Hodice přenesenou
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Hodice.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hodice ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Hodice, kde
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Hodice zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od
výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hodice, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Hodice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 14. 7. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Hodicích dne 7. 7. 2003
Ing. Josef Bakaj v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Hodice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 28. 5. 2003 č. 12/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Horní Dubenky ze dne 29. 4.
2003 č. 5/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Horní Dubenky, zastoupená starostou obce Ing. Janem Lapešem
adresa obecního úřadu: Horní Dubenky č. 31, PSČ 588 52 Horní Dubenky
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Horní
Dubenky vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Dubenky
přenesenou působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve
správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Horní Dubenky.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
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Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Dubenky ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č.
1466068319/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené
řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu
obce Horní Dubenky, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Příspěvek se obec Horní Dubenky zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení
jednotlivě, a to do 15-ti dnů od výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Dubenky, jeden stejnopis město
Třešť a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Horní Dubenky a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 5. 6. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Horních Dubenkách dne 3. 6. 2003
Ing. Jan Lapeš v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Horní Dubenky

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 28. 5. 2003 č. 12/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Jezdovice ze dne 14. 5. 2003 č.
5/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Jezdovice, zastoupená starostou obce Lubošem Hartlem
adresa obecního úřadu: Jezdovice 90, PSČ 589 01 Třešť
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Jezdovice
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Jezdovice přenesenou
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Jezdovice.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jezdovice ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
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0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Jezdovice, kde
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Jezdovice zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od
výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jezdovice, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Jezdovice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 16. 6. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Jezdovicích dne 4. 6. 2003
Luboš Hartl v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Jezdovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 2. 7. 2003 č. 14/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Jihlávka ze dne 20. 5. 2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Jihlávka, zastoupená starostou obce MVDr. Jiřím Košinou
adresa obecního úřadu: Jihlávka 134
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Jihlávka
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Jihlávka přenesenou
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Jihlávka.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jihlávka ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu
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ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Jihlávka, kde
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Jihlávka zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od
výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jihlávka, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Jihlávka a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 15. 7. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Jihlávce dne 9. 7. 2003
MVDr. Jiří Košina v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Jihlávka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 28. 5. 2003 č. 12/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Kaliště ze dne 5. 5. 2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Kaliště, zastoupená starostou obce Janem Rokosem
adresa obecního úřadu: Kaliště 4, PSČ 588 51 Batelov
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Kaliště
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Kaliště přenesenou
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Kaliště.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kaliště ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Kaliště, kde byl
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přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu
zdržují či pracují. Příspěvek se obec Kaliště zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od
výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kaliště, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Kaliště a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 12. 6. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Kališti dne 4. 6. 2003
Jan Rokos v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Kaliště

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 28. 5. 2003 č. 12/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Švábov ze dne 16. 5. 2003 č.
II/7 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Švábov, zastoupená starostou obce Jiřím Maškem
adresa obecního úřadu: Švábov 37, PSČ 588 51 Batelov
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude město Třešť namísto orgánů obce Švábov
vykonávat přenesenou působnost svěřenou obci zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu obce Švábov přenesenou
působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění takto: rozhodování ve správním řízení
ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Na základě této smlouvy bude tento orgán města Třešť místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod
obce Švábov.
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešť při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu města Třešť.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Švábov ze svého rozpočtu městu Třešť na jeho účet č. 1466068319/
0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) za každé zahájené řízení ve smyslu
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které místní příslušností spadají do územního obvodu obce Švábov, kde
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu
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zdržují či pracují. Příspěvek se obec Švábov zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od
výzvy podané městem Třešť.

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 jejím uzavřením nabude právní moci.

Čl V
Společná ustanovení

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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Švábov, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Švábov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 12. 6. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

Ve Švábově dne 6. 6. 2003
Jiří Mašek v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Švábov

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
město Brtnice, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
IČ: 00285668, zastoupení: Ing. Petr Štěpán, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů města Brtnice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu města Brtnice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu města
Brtnice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu města
Brtnice přenesenou působnost svěřenou orgánům města Brtnice 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 město Brtnice ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území města Brtnice nebo jehož pachatelem měl být občan města
Brtnice. Příspěvek se město Brtnice zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Brtnice, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva města Brtnice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brtnice dne 16. 4. 2003 usnesením č. 3.
V Jihlavě dne 12. 5. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

V Brtnici dne 30. 4. 2003
Ing. Petr Štěpán v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta města Brtnice

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Cejle, 588 51 Batelov, zastoupení: František Němec, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Cejle vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Cejle v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Cejle.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce
Cejle přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Cejle 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 Cejle ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet
č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Cejle nebo jehož pachatelem měl být občan obce Cejle.
Příspěvek se obec Cejle zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního
města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
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nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Cejle, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Cejle a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 12. 5. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

V Cejli dne
František Němec v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta obce Cejle

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Dušejov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Zdenka Dubová, starostka

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Dušejov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Dušejov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce
Dušejov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce
Dušejov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dušejov 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 Dušejov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dušejov nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Dušejov. Příspěvek se obec Dušejov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dušejov, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Dušejov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 22. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

V Dušejově dne 28. 3. 2003
Zdenka Dubová v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starostka obce Dušejov

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Dvorce, 588 51 Batelov, zastoupení: Otomír Klubal, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Dvorce vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Dvorce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Dvorce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Dvorce přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dvorce 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 Dvorce ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dvorce nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Dvorce. Příspěvek se obec Dvorce zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dvorce, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Dvorce a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
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V Jihlavě dne 12. 5. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

Ve Dvorcích dne
Otomír Klubal v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta obce Dvorce

Částka 4/2003

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Hladov, 588 33 Stonařov, zastoupení: Jan Bartoň, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Hladov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Hladov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Hladov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Hladov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Hladov 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 Hladov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hladov nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Hladov. Příspěvek se obec Hladov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hladov, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Hladov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 22. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

V Hladově dne 3. 4. 2003
Jan Bartoň v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta obce Hladov

Částka 4/2003
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Ježená, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, zastoupení: Miroslav Brávek, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Ježená vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Ježená v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Ježená.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Ježená přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Ježená 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 Ježená ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet
č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Ježená nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Ježená. Příspěvek se obec Ježená zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ježená, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Ježená a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 12. 5. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

V Ježené dne 18. 4. 2003
Miroslav Brávek v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta obce Ježená

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
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IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Plandry, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, zastoupení: Miroslav Lukáš, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Plandry vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Plandry v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce
Plandry.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce
Plandry přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Plandry 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 Plandry ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Plandry nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Plandry. Příspěvek se obec Plandry zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Plandry, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Plandry a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 22. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

V Plandrech dne 4. 4. 2003
Miroslav Lukáš v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta obce Plandry

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Vysoké studnice, 588 21 Velký Beranov, zastoupení: RNDr. Arnoštka Ženčáková, starostka
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Vysoké Studnice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Vysoké Studnice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na
základě této smlouvy budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu
obce Vysoké Studnice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce
Vysoké Studnice přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Vysoké Studnice 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 Vysoké Studnice ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na
jeho účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vysoké Studnice nebo jehož pachatelem měl
být občan obce Vysoké Studnice. Příspěvek se obec Vysoké Studnice zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání
přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vysoké Studnice, jeden stejnopis
Statutární město Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Vysoké Studnice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 22. 4. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

Ve Vysokých Studnicích dne 9. 4. 2003
RNDr. Arnoštka Ženčáková v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starostka obce Vysoké Studnice

Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 40010-1466073329
Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Zbilidy, 588 42 Větrný Jeníkov, zastoupení: Karel Horáček, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního
města Jihlavy namísto orgánů obce Zbilidy vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Zbilidy v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
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budou orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Zbilidy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu
obce Zbilidy přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Zbilidy 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 Zbilidy ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho
účet č. 40010-1466073329, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Zbilidy nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Zbilidy. Příspěvek se obec Zbilidy zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci do, do 31. 12. 2003.
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.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zbilidy, jeden stejnopis Statutární město
Jihlava a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy, usnesení Zastupitelstva obce Zbilidy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 8. schůzi Rady města Jihlavy dne 6. 3. 2003 usnesením č. 136/03-RM.
V Jihlavě dne 14. 5. 2003
Ing. Vratislav Výborný v.r.

Ve Zbilidech dne 28. 3. 2003
Karel Horáček v.r.

primátor Statutárního města Jihlavy

starosta obce Zbilidy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Borovná, PSČ 588 56, IČO 42634555, zastoupená Josefem Baborem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 80

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Borovné dne 29. 4. 2003
Josef Babor v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Borovná

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Doupě, PSČ 588 56, IČO 42634695, zastoupená starostou Otto Christiánem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
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straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Doupí dne 23. 5. 2003
Otto Christián v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Doupě

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Dyjice, PSČ 588 56, IČO 42634679, zastoupená starostou obce Milanem Opravilem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
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Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Dyjicích dne 2. 5. 2003
Milan Opravil v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Dyjice

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Klatovec, PSČ 588 51, IČO 00373770, zastoupená starostou obce Jaroslavem Hemberou (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.
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Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Klatovci dne 11. 5. 2003
Jaroslav Hembera v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Klatovec

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Kostelní Myslová,PSČ 588 56,IČO 00286141,zastoupená starostou obce Lubošem Noskem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
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smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Kostelní Myslové dne 26. 4. 2003
Luboš Nosek v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Kostelní Myslová

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Krahulčí, PSČ 588 56, IČO 00286168, zastoupená starostou obce Zdeňkem Bínou (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
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V Krahulčí dne 12. 5. 2003
Zdeněk Bína v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Krahulčí

starosta města Telč

Částka 4/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Mrákotín, PSČ 588 54, IČO 00286265, zastoupená starostou obce Miroslavem Požárem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Mrákotíně dne 28. 4. 2003
Miroslav Požár v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Mrákotín

starosta města Telč
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Mysliboř, PSČ 588 62, IČO 00286281, zastoupená starostou obce Karlem Švecem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Mysliboři dne 14. 5. 2003
Karel Švec v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Mysliboř

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
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Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Nevcehle, PSČ 588 62, IČO 00286303, zastoupená starostou obce Luboš Pelej (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Nevcehli dne 5. 5. 2003
Luboš Pelej v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Nevcehle

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Olšany, PSČ 588 56, IČO 00373851, zastoupená starostou obce Josefem, Kučerou (dále jen „obec“)
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Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Olšanech dne 1. 5. 2003
Josef Kučera v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Olšany

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Ořechov, PSČ 588 62, IČO 00373869, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Volavkou (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
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k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Dyjicích dne 23. 5. 2003
Ing. Pavel Volavka v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Ořechov

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Panské Dubenky, PSČ 588 53, IČO 00373885, zastoupená starostou obce Teodorem Vyhlídalem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.
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Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Panských Dubenkách dne 9. 5. 2003
Teodor Vyhlídal v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Panské Dubenky

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Radkov, PSČ 588 56, IČO 42634512, zastoupená starostou obce Miroslavem Marečkem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
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straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Radkově dne 30. 4. 2003
Miroslav Mareček v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Radkov

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Řásná, PSČ 588 56, IČO 00286559, zastoupená starostou obce Miroslavem Tomíškem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
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Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Řásné dne 4. 5. 2003
Miroslav Tomíšek v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Řásná

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Sedlatice, PSČ 588 56, IČO 00373915, zastoupená starostou obce Lubošem Šťastným (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
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kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Sedlaticích dne 29. 4. 2003
Luboš Šťastný v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Sedlatice

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Stará Říše, PSČ 588 67, IČO 00286648, zastoupená starostou obce Bohumilem Jahodou (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
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nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
Ve Staré Říši dne 12. 5. 2003
Bohumil Jahoda v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Stará Říše

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Strachoňovice, PSČ 588 56, IČO 47367407, zastoupená starostou obce Františkem Bartíkem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
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Ve Strachoňovicích dne 30. 4. 2003
František Bartík v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Strachoňovice

starosta města Telč
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745
zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem
a
Obec Urbanov, PSČ 588 62, IČO 00286788, zastoupená starostou obce Antonínem Pospíchalem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se město Telč zavazuje, že bude jeho
zvláštní orgán (Komise k projednávání přestupků města Telče), příp. odbory věcně příslušné dle Vymezení působnosti správních
orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na základě dohody obou
smluvních stran v délce 3 měsíců a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
Dále může být smlouva zrušena na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti se na základě dohody obou smluvních stran stanovuje ve výši
1000,- Kč za každé oznámení o přestupku, z jehož spáchání je obviněna osoba s trvalým pobytem v obci, příp. která se v obci
zdržuje nebo v ní pracuje a jehož projednání tvoří předmět této veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech viz článek II).
Splatnost úhrady nákladů se stanovuje 15 dnů po doručení faktury vystavené městem Telčí obci do 15. ledna následujícího
kalendářního roku za všechna oznámení přestupků za předchozí kalendářní rok.

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Urbanově dne 7. 5. 2003
Antonín Pospíchal v.r.

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.

starosta obce Urbanov

starosta města Telč

Částka 4/2003
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Křešín ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3, uzavírají
dne 1. 1. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Křešín, zastoupená starostou obce: Ing. Fantová Lenka
Adresa Křešín čp. 42, 394 24
a
2. Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou
Adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. Č. 1, 393 25 Pelhřimov

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
Pelhřimova namísto orgánů obce Křešín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Křešín
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pelhřimova místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce Křešín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pelhřimova budou vykonávat ve správním obvodu obce Křešín 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 Křešín ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232410 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Křešín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Křešín.
Příspěvek se obec Křešín 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 obec Křešín, jeden stejnopis město
Pelhřimov 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 opatření starosty obce Křešín a usnesení Rady města Pelhřimova a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Pelhřimov, dne 19. 12. 2002

V Křešíně dne 30. 12. 2002

Leopold Bambula v.r.

Ing. Lenka Fantová v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Ondřejov ze dne 7. 5. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 18. 12. 2002 č. 3, uzavírají
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dne 7. 5. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Ondřejov, zastoupená starostou obce: Josef Brož
Adresa: Obec Ondřejov 45, 393 01 Pelhřimov
a
2. Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou
Adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. č. 1, 393 25 Pelhřimov

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
Pelhřimova namísto orgánů obce Ondřejov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Ondřejov
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pelhřimova místně příslušnými správními
orgány v řízení ve správním obvodu obce Ondřejov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pelhřimova budou vykonávat ve správním obvodu obce Ondřejov 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 Ondřejov ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232410 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Křešín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Ondřejov.
Příspěvek se obec Ondřejov 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 obec Ondřejov, jeden stejnopis město
Pelhřimov 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 opatření starosty obce Ondřejov a usnesení Rady města Pelhřimova a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Pelhřimov, dne 19. 12. 2002

V Ondřejově dne 7. 5. 2003

Leopold Bambula v.r.

Josef Brož v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Bohdalín ze dne 21. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29.
ledna 2003 uzavírají dne 21. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Bohdalín, zastoupená Josefem Staňkem, starostou obce
adresa: Bohdalín čp. 83, 394 91 Bohdalín
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
namísto orgánů obce Bohdalín vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu Bohdalín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Bohdalín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Bohdalín přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Bohdalín poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bohdalín, jeden stejnopis město
Kamenice nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

V Bohdalíně dne 21. února 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

Josef Staněk v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Křeč ze dne 28. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29. ledna
2003 uzavírají dne 28. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Křeč, zastoupená Josefem Čamrou, starostou obce
adresa: Křeč čp. 95, 394 95 Křeč
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
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adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
namísto orgánů obce Křeč vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu Křeč v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Křeč.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Křeč přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Křeč poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Křeč, jeden stejnopis město Kamenice
nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

V Křeči dne 28. února 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

Josef Čamra v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Lhota-Vlasenice ze dne 25. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze
dne 29. ledna 2003 uzavírají dne 25. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Lhota-Vlasenice, zastoupená Milanem Houškou, starostou obce
adresa: Vlasenice čp. 18, 394 70 Kamenice nad Lipou
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
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namísto orgánů obce Lhota-Vlasenice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Lhota-Vlasenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy budou orgány města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Lhota
Vlasenice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Lhota-Vlasenice přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Lhota-Vlasenice poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou
úhradu. Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13
odst. 3 přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lhota-Vlasenice, jeden stejnopis město
Kamenice nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003
Ing. Ivan Pfaur v.r.
starosta města

Ve Lhotě-Vlasenici dne 25. února 2003
Milan Houška v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Lidmaň ze dne 24. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29.
ledna 2003 uzavírají dne 24. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Lidmaň, zastoupená Jiřím Zourkem, starostou obce
adresa: Lidmaň čp. 94, 394 94 Černovice
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
namísto orgánů obce Lidmaň vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu Lidmaň v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Lidmaň.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Lidmaň přenesenou působnost svěřenou orgánům
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každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Lidmaň poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lidmaň, jeden stejnopis město Kamenice
nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

V Lidmani dne 24. února 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

Jiří Zourek v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Mnich ze dne 25. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29.
ledna 2003 uzavírají dne 25. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Mnich, zastoupená Františkem Medkem, starostou obce
adresa: Mnich čp. 145, 394 92 Mnich
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
namísto orgánů obce Mnich vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu Mnich v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Mnich.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Mnich přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů
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Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Mnich poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mnich, jeden stejnopis město Kamenice
nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

V Mnichu dne 25. února 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

František Medek v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Rodinov ze dne 28. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29.
ledna 2003 uzavírají dne 28. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Rodinov, zastoupená Václavem Kasalem, starostou obce
adresa: Rodinov čp. 46, 394 70 Kamenice nad Lipou
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
namísto orgánů obce Rodinov vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu Rodinov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Rodinov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Rodinov přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Rodinov poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).
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Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rodinov, jeden stejnopis město Kamenice
nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

V Rodinově dne 28. února 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

Václav Kasal v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Těmice ze dne 4. března 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29.
ledna 2003 uzavírají dne 4. března 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Těmice, zastoupená Hanou Tomanovou, starostkou obce
adresa: Těmice čp. 53, 394 96 Těmice
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad Lipou
namísto orgánů obce Těmice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony orgánům obce ve správním obvodu Těmice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Těmice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Těmice přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Těmice poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Těmice, jeden stejnopis město Kamenice
nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

V Těmicích dne 4. března 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

Hana Tomanová v.r.

starosta města

starostka obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Včelnička ze dne 25. února 2003 a usnesení Rady města Kamenice nad Lipou č. 26/03 ze dne 29.
ledna 2003 uzavírají dne 25. února 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Včelnička, zastoupená Pavlem Kargerem, starostou obce
adresa: Včelnička čp. 67, 394 70 Kamenice nad Lipou
a
2. Město Kamenice nad Lipou, zastoupené Ing. Ivanem Pfaurem, starostou města
adresa: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kamenice nad
Lipou namísto orgánů obce Včelnička vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti, přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Včelnička v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány města Kamenice nad Lipou místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Včelnička.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kamenice nad Lipou budou vykonávat ve správním obvodu obce Včelnička přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon).

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu nebude obec Včelnička poskytovat městu Kamenice nad Lipou žádnou úhradu.
Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle čl. III. bude hrazena z příjmů z uložených pokut (§ 13 odst. 3
přestupkového zákona) a náhrady nákladů řízení (§ 79 odst. 4 přestupkového zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude
právní moci na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí kteroukoli ze smluvních stran
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne plynout od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Včelnička, jeden stejnopis město
Kamenice nad Lipou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží k vydání souhlasu krajský úřad.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. K uzavření dohody je potřeba souhlas krajského úřadu.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
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smlouvy a jejím předmětu.
V Kamenici nad Lipou dne 3. února 2003

Ve Včelničce dne 25. února 2003

Ing. Ivan Pfaur v.r.

Pavel Karger v.r.

starosta města

starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Bratřice č.1/2003
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1.
a
2.

ze dne 20.5.2003

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
Obec Bratřice, zastoupená starostou Zdeňkem Zemanem
Bratřice, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. V.
Společná ustanovení

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

V Bratřicích dne 21. 5. 2003

V Pacově dne 18. 6. 2003

Zdeněk Zeman v.r.
starosta obce Bratřice

Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 106

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Cetoraz č. 1 ze dne 10. 5. 2003 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

a

1. Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
2. Obec Cetoraz, zastoupená starostou Kateřina Křížová
Cetoraz, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. V.
Společná ustanovení

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

V Cetorazi dne 12. 5. 2003

V Pacově dne 18. 6. 2003

Kateřina Křížová v.r.
starosta obce Cetoraz

Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Důl č. 1 ze dne 20. 5. 2003 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1.

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
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Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
2. Obec Důl, zastoupená starostou Pavel Strnad
Důl, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. V.
Společná ustanovení

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

V Dolu dne 16. 6. 2003

V Pacově dne 18. 6. 2003

Pavel Strnad v.r.
starosta obce Důl

Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Eš č. 1 ze dne 5. 5. 2003 uzavírají uvedené
smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

a

1. Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
2. Obec Eš, zastoupená starostou Milanem Plášilem
Eš, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. V.
Společná ustanovení

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

V Eši dne 15. 5. 2003
Milan Plášil v.r.
starosta obce Eš

V Pacově dne 18. 6. 2003
Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Pošná č. 1 ze dne 20. 5. 2003 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

a

1. Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
2. Obec Pošná, zastoupená starostou Jaroslavem Tomšů
Pošná, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Pošná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce a to
projednávání přestupků podle § 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 Pošná ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u České
spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500,- Kč za projednaný případ.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. V.
Společná ustanovení

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

V Pošné dne 21. 5. 2003

V Pacově dne 18. 6. 2003

Jaroslav Tomšů v.r.
starosta obce Pošná

Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Těchobuz č. 1/2003 ze dne 21. 5. 2003
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

a

1. Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
2. Obec Těchobuz, zastoupená starostou Marcelou Faktorovou
Těchobuz, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

1.

Čl. V.
Společná ustanovení

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

V Těchobuzi dne 23. 5. 2003
Marcela Faktorová v.r.
starosta obce Těchobuz

V Pacově dne 18. 6. 2003
Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Věžná č. 1 ze dne 10. 5. 2003 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

a

1. Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem
Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
2. Obec Věžná, zastoupená starostou Josef Zíka
Věžná, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. V.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Věžná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Věžná a pravomocné rozhodnutí
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krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Věžné dne 23. 5. 2003

V Pacově dne 18. 6. 2003

Josef Zíka v.r.
starosta obce Věžná

Josef Bulušek v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čikov ze dne 20. 2. 2003 č. 1/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
5. 5. 2003 č. 9/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Čikov, zastoupená starostou obce Janem Požárem, adresa sídla obce: 675 78 Čikov 68, kraj Vysočina
IČO: 00376809, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 18924711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Čikov“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Čikově dne 20. 5. 2003
Jan Požár v. r.
starosta obce Čikov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hartvíkovice ze dne 20. 1. 2003 č. 1/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou
ze dne 16. 4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Hartvíkovice, zastoupená starostou obce Otto Tručkou, adresa sídla obce: 675 76 Hartvíkovice 31, kraj Vysočina, IČO:
00289337, bank. spojení: ČS a. s. Náměšť nad Oslavou č.ú. 1522385379/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Hartvíkovice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Hartvíkovicích dne 20. 5. 2003
Otto Tručka v. r.
starosta obce Hartvíkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jasenice ze dne 4. 4. 2003 č. 2/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
5. 5. 2003 č. 9/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Jasenice, zastoupená starostou obce Blažejem Gruberem, adresa sídla obce: 675 71 Jasenice 50, kraj Vysočina, IČO:
00377562, bank. spojení: KB a.s. Třebíč č.ú. 17825711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště
nad Oslavou (dále jen „obec Jasenice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Jasenici dne 21. 5. 2003
Blažej Gruber v. r.
starosta obce Jasenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kladeruby nad Oslavou ze dne 6. 4. 2003 č. 2/2003 a usnesení Rady města Náměště nad
Oslavou ze dne 19. 5. 2003 č. 10/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Kladeruby nad Oslavou, zastoupená starostou obce Jiřím Staňkem, adresa sídla obce: 675 75 Kladeruby nad Oslavou 36, kraj
Vysočina, IČO: 00377601, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 16224711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Kladeruby nad Oslavou“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Kladerubech n.Oslavou dne 21. 5. 2003
Jiří Staněk v. r.
starosta obce Kladeruby nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kramolín ze dne 7. 3. 2003 č. 4/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
16. 4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Obec Kramolín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Žákem, adresa sídla obce: 675 77 Kramolín 10, kraj Vysočina, IČO:
00377970, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 17227711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Kramolín“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Kramolíně dne 21. 5. 2003
Jaroslav Žák v. r.
starosta obce Kramolín
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Krokočín ze dne 6. 2. 2003 č. 4/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
16. 4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Krokočín, zastoupená starostou obce Janem Bendem Měrkou, adresa sídla obce: 675 71 Krokočín 36, kraj Vysočina, IČO:
00377996, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 20020711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Krokočín“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Krokočíně dne 19. 5. 2003
Jan Bende v. r.
starosta obce Krokočín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lhánice ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
16. 4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lhánice, zastoupená starostou obce Janem Brachetkou, adresa sídla obce: 675 75 Lhánice 3, kraj Vysočina, IČO: 00378054,
bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 9024711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad
Oslavou (dále jen „obec Lhánice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Lhánicích dne 21. 5. 2003
Jan Brachetka v. r.
starosta obce Lhánice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Mohelno ze dne 19. 3. 2003 č. 7/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 16.
4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Mohelno, zastoupená starostou obce Jiřím Kostelníkem, adresa sídla obce: 675 75 Mohelno 84, kraj Vysočina, IČO: 00289922,
bank. spojení: GE Capital Bank a. s. Třebíč č.ú. 10326-514/0600, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Mohelno“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Mohelně dne 26. 5. 2003
Jiří Kostelník v. r.
starosta obce Mohelno

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Ocmanice ze dne 28. 3. 2003 č. 3/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
16. 4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Ocmanice, zastoupená starostou obce Ing. Miloslavem Burianem, adresa sídla obce: 675 71 Ocmanice 47, kraj Vysočina, IČO:
00378267, bank. spojení: ČS a. s. Náměšť nad Oslavou č.ú. 1523553389/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Ocmanice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Ocmanicích dne 26. 5. 2003
Ing. Miloslav Burian v. r.
starosta obce Ocmanice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Popůvky ze dne 29. 3. 2003 č. 1/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
16. 4. 2003 č. 8/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Popůvky, zastoupená starostou obce Josefem Melkesem, adresa sídla obce: 675 75 Popůvky 17, kraj Vysočina, IČO: 00378453,
bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 10922711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad
Oslavou (dále jen „obec Popůvky“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Popůvkách dne 21. 5. 2003
Josef Melkes v. r.
starosta obce Popůvky

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zahrádka ze dne 31. 3. 2003 č. 5/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze
dne 5. 5. 2003 č. 9/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 5. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Zahrádce dne 22. 5. 2003
Stanislav Válal v. r.
starosta obce Zahrádka
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Budišov ze dne 13. 2. 2003 č. 3/2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 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

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Budišov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Budišov
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Budišov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Budišov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 4648,- Kč (slovy: čtyřitisícešestsetčtyřicetosmkorunčeských)
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Budišov k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta
do 30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u
KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Budišově dne 23. 5. 2003
Ladislav Péťa v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čáslavice ze dne 5. 2. 2003 č. 1 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 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

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Čáslavice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Čáslavice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Čáslavice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čáslavice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2280,- Kč (slovy: dvatisícedvěstěosmdesátkorunčeských)
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Čáslavice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta
do 30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u
KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
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rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

Obec Čáslavice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čáslavice, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Čáslavice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).
V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Čáslavicích dne 21. 5. 2003
Karel Trojan v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Číměř ze dne 12. 2. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 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

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Číměř v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Číměř oprávněna
projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Číměř.
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Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číměř ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 860,- Kč (slovy: osmsetšedesátkorunčeských) bez ohledu
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Číměř k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů
po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s.
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Číměři dne 12. 2. 2003
Václav Komínek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Heraltice ze dne 3. 3. 2003 č. 10 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 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

Obec Heraltice, zastoupená starostou obce Ing. Janem Lazárkem, adresa sídla obce: Heraltice 78, kraj Vysočina, IČ: 00376833,
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 18828711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města

Částka 4/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 128

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Heraltice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Heraltice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Heraltice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Heraltice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1488,- Kč (slovy: jedentisícčtyřistaosmdesátosmkorunče
ských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Heraltice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude
poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Heralticích dne 18. 6. 2003
Ing. Jan Lazárek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kozlany ze dne 14. 3. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 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

Obec Kozlany, zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Mrňem, adresa sídla obce: Kozlany 12, kraj Vysočina, IČ: 00377759,
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 12020711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Kozlany“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Kozlany v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Kozlany
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Kozlany.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kozlany ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 472,- Kč (slovy:čtyřistasedmdesátdvakorunčeských) bez
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Kozlany k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do
30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB
a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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).
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Čl. V
Společná ustanovení

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Kozlanech dne 7. 4. 2003
Ing. J. Mrňa v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Markvartice ze dne 5. 2. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 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

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Markvartice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Markvartice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Markvatice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Markvartice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet
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úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 980,- Kč (slovy: devětsetosmdesátkorunčeských) bez
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Markvartice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta
do 30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u
KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Markvarticích dne 12. 6. 2003
Ing. Vlastimil Klusák v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Ostašov ze dne 28. 2. 2003 č. 5 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 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

Obec Ostašov, zastoupená starostou obce Jaroslavem Kabelkou, adresa sídla obce: Ostašov 7, kraj Vysočina, IČ: 00378313, bank.
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 9825711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče
(dále jen „obec Ostašov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
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s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Ostašov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Ostašov
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Ostašov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ostašov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 520,- Kč (slovy: pětsetdvacekorunčeských) bez ohledu na
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Ostašov k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů
po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s.
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

Obec Ostašov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ostašov, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Ostašov a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).
V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Ostašově dne 10. 3. 2003
Jaroslav Kabelka v. r.
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Předín ze dne 6. 5. 2003 č. 4-03-2 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 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

Obec Předín, zastoupená starostou obce Arnoštem Urbánkem, adresa sídla obce: Předín 243, kraj Vysočina, IČ: 00290181, bank.
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 2420711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče
(dále jen „obec Předín“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Předín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Předín oprávněna
projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Předín.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Předín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2792,- Kč (slovy: dvatisícesedmsetdevadesátdvakorunč
eských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Předín k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude
poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Předíně dne 27. 5. 2003
Arnošt Urbánek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Slavětice ze dne 12. 5. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 13 ze dne 23. 5. 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

Obec Slavětice, zastoupená starostou obce Janem Drexlerem, adresa sídla obce: Slavětice 58, kraj Vysočina, IČ: 00378615, bank.
spojení: ČS a.s., č.ú. 1524514349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec
Slavětice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Slavětice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Slavětice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Slavětice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Slavětice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 960,- Kč (slovy: devětsetšedesátkorunčeských) bez ohledu
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Slavětice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30
dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s.
pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
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rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Slavěticích dne 19. 5. 2003
Jan Drexler v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Třebenice ze dne 24. 2. 2003 č. 4 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 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

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Třebenice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Třebenice
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oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Třebenice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Třebenice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1692,- Kč (slovy: jedentisícšestsetdevadesátdvakorunčes
kých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Třebenice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude
poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Třebenice dne 28. 5. 2003
Jiří Chloupek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vladislav ze dne 12. 2. 2003 č. 3/03 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Obec Vladislav, zastoupená starostou obce Mgr. Květoslavem Havlíčkem, adresa sídla obce: Vladislav 76, kraj Vysočina,
IČ: 00290661, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 3423711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Vladislav“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Vladislav v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Vladislav
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Vladislav.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vladislav ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 4896,- Kč (slovy: čtyřitisíceosmdesátšestkorunčeských) bez
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Vladislav k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do
30 dnů po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB
a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, 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

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

V Třebíči dne 18. 6. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

Ve Vladislavi dne 3. 3. 2003
Mgr. Květoslav Havlíček v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003, usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Bačice uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

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
Obec Bačice, zastoupená starostou obce panem Jiřím Salákem, IČO: 00375365, bankovní spojení: ČS a.s, číslo účtu: 1525868308/
0800, adresa obecního úřadu: Bačice 36, 675 55, 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 Bačice, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly orgány
obce Bačice.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Bačice 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.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.

Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
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.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden
obec Bačice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
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 Bačice 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 Salák v.r.
starosta obce
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003, usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva
obce Dukovany uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

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
Obec Dukovany, zastoupená starostou obce panem Vítězslavem Jonášem, IČO: 00289329, bankovní spojení: ČS a.s, číslo účtu:
1522403389/0800, adresa obecního úřadu: Dukovany 99, 675 56, 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 Dukovany, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly orgány
obce Dukovany.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Dukovany 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.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.

Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
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.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden
obec Dukovany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
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 Dukovany a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hrotovicích dne 26. 3. 2003
Antonín Mlynář v.r.
starosta města Hrotovice

Vítězslav Jonáš v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Odunec uzavírají níže uvedené smluvní strany
tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

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
Obec Odunec, zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Otoupalem, IČO: 00378275, bankovní spojení: ČS a.s, číslo účtu:
1524512319/0800, adresa obecního úřadu: Odunec 6, kraj Vysočina
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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 Odunec, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly orgány
obce Odunec.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Odunec zavazuje uhradit městu Hrotovice částku ve
výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Hrotovice do 31. 10. běžného roku,
přičemž doba splatnosti bude činit 15 dnů ode dne doručení faktury.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.

Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
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.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden
obec Odunec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
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 Odunec a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hrotovicích dne 12. 5. 2003
Antonín Mlynář v.r.
starosta města Hrotovice

Jaroslav Otoupal v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou č. 9/2003 ze dne 17. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Lesůňky
č. 5/2003 ze dne 15. 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

Obec Lesůňky, zastoupená starostou obce Janem Soukupem, adresa obecního úřadu: Lesůňky 2, kraj: Vysočina, IČ: 00378046,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „obec Lesůňky“)
a
Město Jaroměřice nad Rokytnou, zastoupené starostkou města Ing. Marií Vorlíčkovou, adresa městského úřadu: Jaroměřice nad
Rokytnou, nám. Míru 2, kraj Vysočina, IČ: 00289507, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč
(dále jen „město Jaroměřice nad Rokytnou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jaroměřice nad
Rokytnou vykonávat namísto orgánů obce Lesůňky 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
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oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jaroměřice nad Rokytnou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Lesůňky.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jaroměřice nad Rokytnou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Jaroměřice nad Rokytnou.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jaroměřice nad Rokytnou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Jaroměřice nad Rokytnou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesůňky ze svého rozpočtu městu Jaroměřice nad Rokytnou na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude provedena na základě vystavení faktury městem
Jaroměřice nad Rokytnou se splatností 10 dnů, a to bezhotovostní platbou na účet města Jaroměřice nad Rokytnou č. 1321-711/0100
vedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jaroměřice nad
Rokytnou.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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.
Tento smluvní vztah končí:
a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- 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
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti
této změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Lesůňky předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jaroměřice nad Rokytnou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Jaroměřice nad Rokytnou vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lesůňky, jeden stejnopis obdrží město
Jaroměřice nad Rokytnou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Lesůňky a usnesení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 30. 4. 2003
Ing. Marie Vorlíčková v. r.
starostka města Jaroměřice nad Rokytnou

V Lesůňkách dne 30. 4. 2003
Jan Soukup v.r.
starosta obce Lesůňky
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 16. 4. 2003 č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Lomy ze dne 23. 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

Obec Lomy, zastoupená starostou obce Ing. Vlastimilem Dvořákem, adresa obecního úřadu: Lomy 45, kraj: Vysočina, IČ: 44065493,
bank. spojení: 1523973359/0800 ČS, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec
Lomy“)
a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina,
IČ: 00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jemnice vykonávat
namísto orgánů obce Lomy 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
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Lomy.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lomy ze svého rozpočtu městu Jemnice na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 800,- 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 Jemnice č. 820-711/0100 vedený u KB a.s. pobočky
Jemnice, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jemnice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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.
Tento smluvní vztah končí:
a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- 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
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti
této změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Lomy předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lomy, jeden stejnopis obdrží město
Jemnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Lomy a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 24. 4. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Lomech dne 24. 4. 2003
Ing. Vlastimil Dvořák v.r.
starosta obce Lomy
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