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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina

ze dne 9. září 2003
č. 6/2003
kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:
§1

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení je stanovit vymezení úseků silnic II. a III. třídy v jednotlivých okresech kraje
Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
(dále jen „neudržované úseky“).
§2
Základní pojmy
(1)

Pro účely tohoto nařízení se neudržovaným úsekem rozumí silnice, na nichž není provozována osobní
linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu.
Na tuto skutečnost jsou uživatelé upozorněni dopravní značkou.1

(2)

Pro účely tohoto nařízení se zimní údržbou rozumí údržba, kterou se podle pořadí důležitosti zmírňují
závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.2

(3) Pro účely tohoto nařízení se rozumí sjízdností silnice takový stav, jestliže silnice umožňuje bezpečný
pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.3
(4)

Pro účely tohoto nařízení se povětrnostními situacemi a jejich důsledky rozumí takové povětrnostní
situace a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jako jsou vánice
a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice,
povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.4

(5)

Pro účely tohoto nařízení se závadou ve sjízdnosti rozumí taková změna ve sjízdnosti silnice, kterou
nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.5

§ 42 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
2
§ 41 odst. 1 vyhlášky
3
§ 26 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4
§ 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5
§ 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1
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(6)

Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumní doba od 1. 11. do 31. 3 následujícího roku.
V tomto období se provádí zimní údržba podle plánů zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní
situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů
přiměřeně vzniklé situaci.

(7)

Plán zimní údržby je podklad pro řízení a provádění zimní údržby silnic, který stanoví organizační,
věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti a je zpracován na základě příslušných
právních předpisů.6
§3
Neudržované úseky silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina

(1)
Okres Havlíčkův Brod
Číslo silnice
Staničení
III/3501
0,000 – 2,270
III/03820
0,000 – 1,549
III/1314
0,000 – 3,549
III/34410
0,000 – 4,096
III/3472A
0,000 – 1,490
III/34714
0,000 – 3,236
III/34715
0,000 – 1,746
III/34723
0,000 – 3,132
III/34724
1,800 – 2,404
III/34763
0,000 – 1,974
III/34770
2,669 – 4,000
III/34812
4,520 – 6,998
III/35012
0,000 – 2,009
III/3511
2,000 – 3,912
II/344
23,637 – 24,633
II/346
12,040 – 15,942
III/03713
0,000 – 3,055
III/3452
1,985 – 3,134
III/3453
1,000 – 3,190
III/34512
1,416 – 3,100
III/34513
0,000 – 0,100
III/34524
0,000 – 3,518
III/34525
0,000 – 1,572
III/34529
0,000 – 3,267
III/3465
0,400 – 1,501
III/35013
1,140 – 3,306
III/35015
3,800 – 4,501
III/1304
0,000 – 0,995
III/1309
0,493 – 2,102
III/3396
0,000 – 0,604
III/3471
2,994 – 4,177
III/3473
1,962 – 6,164
Okres Havlíčkův Brod celkem

Popisné určení místa
Vysočina – Smilov
Keřkov – Hesov
Štoky – Smrčná
Dolní Krupá – Kojetín
křižovatka Tis – Malčín
Radostín – Valečov, rozc.
Valečov – Lučice
Okrouhlice – Veselý Žďár
Chlum – křiž. se sil. III/34714
Kamenná Trouba – Lipnice nad Sázavou
Hranice okr. Pelhřimov – Leština u Skály
Lípa – Okrouhlička
Ronov – Pořežín
Havlíčkova Borová – Železné Horky
spojka Jeníkovec
Jiříkov – Jilem
Krucemburk – Košíkov
Sychrov – Jakubovice
Nasavrky – Zhoř
Křižovatka se sil. III/34514 – Košťany
odb. Košťany
Klouzovy – Nová Ves u Chotěboře
Nová Ves u Chotěboře – Bezlejov
Chotěboř – Příjemky
průtah Jiříkov
hranice okr. Žďár nad Sázavou – Havlíčkova Borová
Hluboká – hranice okr. Žďár nad Sázavou
Chlumek – hranice okr. Kutná Hora
Rozcestí Zdeslavice – Tunochody
křižovatka s III/3395 – hranice okr. kutná Hora
Tis – Zboží k rozcestí na křižovatku na Kněž
Malčín –Zboží (část)

Délka v km
2,270
1,549
4,096
2,964
1,490
3,236
1,746
3,132
0,604
1,974
1,331
2,478
2,009
1,912
1,026
3,902
3,055
1,149
2,190
1,684
0,100
3,518
1,572
3,267
1,101
2,166
0,701
0,995
1,609
0,604
1,183
4,202
65,400

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
6
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(2)
Okres Jihlava
Číslo silnice Staničení
II/348
38,302 – 40,343
III/1314
3,549 – 5,979
III/0393
1,000 – 2,650
III/11264
4,940 – 6,569
III/13417
0,591 – 2,382
III/3536

0,000 – 0,660

III/4031

1,370 – 2,350

III/4037
III/4041
III/4051

1,200 – 3,393
0,140 – 2,751
3,472 – 6,030

III/40620

0,000 – 1,544

Okres Jihlava celkem
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Popisné určení místa
Délka v km
Arnolec – hranice okr. Žďár nad Sázavou směr Černá
2,041
hranice okr. Havl. Brod od Štoků – křižovatka III/1311
2,430
Dolní Cerekev – Hutě
1,650
Řásná hájovna
1,629
Kaliště od žel. Tratě – hranice okr. Pelhřimov směr Počátky
1,791
křižovatka s II/353 – hranice okr. Žďár nad Sázavou
0,660
směr Chroustov
hranice okresu Třebíč – ve směru od Brancouz
0,980
– Dolní Smrčné
1 km od Nevcehle – Nepomuky
2,193
Luka nad Jihlavu – Vysoké Studnice
2,611
Puklice – Předboř
2,558
Myslůvka – (křižovatka s II/406) – hranice okr.
1,544
Jindřichův Hradec směr Kostelní Vydří
20,087

(3)
Okres Pelhřimov
Číslo silnice Staničení
III/01926
5,027 – 8,868
III/11226
0,148 – 2,634
III/11232
0,000 – 3,256
III/11252
4,968 – 8,299
III/11254
0,000 – 2,442
III/11256
0,000 – 2,335
III/1339
0,000 – 5,001
III/13417
2,382 – 5,260
III/34770
0,000 – 2,669
III/11235
0,000 – 3,713
III/12824
0,000 – 4,140
III/4095
0,000 – 2,594
III/4098
0,000 – 3,400
III/1284
1,601 – 2,601
III/11230
1,470 – 1,970
Okres Pelhřimov celkem

Popisné určení místa
Délka v km
odbočka na Častkovice – Ústrašín – Častkovice
3,841
hranice okr. Benešov – Křešín
2,486
Košetice – Onšov
3,256
Libkova Voda – Vlásenice – Drbohlavy
3,331
Božejov – Libkova Voda
2,442
III/11255 – III/11258 Houserovka – Dobrá Voda
2,335
II/133 Vyskytná – Sázava
5,001
Hranice okr. Jihlava – Pelhřimov, II/132 Počátky – kaliště
2,878
II/347 – Leština
2,669
Milotičky – Červená Řečice
3,746
Bohdalín – Mnich
4,140
Střítež – křižovatka Nechyba
2,594
Včelnička – křižovatka Kutlov
3,400
Babice – konec silnice
1,000
Chyšná – konec silnice
0,500
43,619

(4)
Okres Třebíč
Číslo silnice Staničení
II/151
53,902 – 58,117
III/11271
8,593 – 12,367
III/15222
13,879 – 15,107
III/15226
0,000 – 3,492
III/15226
3,935 – 6,619
III/15229
2,053 – 4,738
III/15238
0,000 – 2,864
III/15243
0,000 – 3,125
III/15244
0,383 – 3,629
III/15247
0,219 – 3,423
III/34911
1,125 – 2,047
III/34913
0,000 – 1,520
III/35112
0,150 – 2,450
III/35118
0,000 – 2,043
III/35118
4,232 – 6,829
III/35121
0,578 – 1,707
III/36060
0,000 – 3,475

Popisné určení místa
Délka v km
od Domamile – křižovatka se silnicí III/15115
4,215
Mezeříčko – Domamil
3,774
od Chotěbudic – hranice Jihočeského kraje
1,228
Moravské Budějovice – křižovatka se silnicí III/15225
3,492
křiž. se silnicí III/15116 po
2,684
Blanice – křižovatka se silnicí III/15231
2,685
Myslibořice – Odunec
2,864
Hrotovice – Odunec
3,125
Hrotovice – Bačice
3,246
Slavětice – Dalešice
3,204
Svatoslav od pily – hranice okresu Žďár nad Sáz.
0,922
křižovatka II/349 - Benetice
1,520
křižovatka - samoty Vartenberg – Okřešice
2,300
Vladislav – Pozďátky
2,043
křižovatka II/351 – Klučov
2,597
křižovatka II/351 – Plešice
1,129
křižovatka II/360 – křižovatka ulice Míčová v Třebíči
0,891
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III/36070
0,506 – 4,142
Číslo silnice Staničení
III/36078
III/3924
5,425 – 7,317
III/3995
4,808 – 9,073
III/3999
2,447 – 4,207
III/4027
1,684 – 4,005
III/4031
0,500 – 1,370
III/40811
0,265 – 2,040
III/4107
2,116 – 3,268
III/41010
0,000 – 2,434
III/41018
0,184 – 2,205
III/41020
0,283 – 3,655
III/4111
0,000 – 0,989
OkresTřebíč celkem
(5)
Okres Žďár nad Sázavou
Číslo silnice Staničení
II/348
40,341 – 41,534
II/353
8,491 – 12,406
II/354
36,626 – 38,269
II/391
5,874 – 8,654
III/3491
0,535 – 1,461
III/3496
0,000 – 2,235
III/35012
2,009 – 2,848
III/35013
0,000 – 1,140
III/35014
3,578 – 10,264
III/35015
4,501 – 4,868
III/3518
0,460 – 4,846
III/3536
0,660 – 2,617
III/3537
0,000 – 0,868
III/35315
1,896 – 3,948
III/35317
0,000 – 9,858
III/35318
0,000 – 2,450
III/35413
0,000 – 2,015
III/3520
4,787 – 7,275
III/35422
0,000 – 2,622
III/35423
0,000 – 0,809
III/35425
1,465 – 3,573
III/35429
4,260 – 7,238
III/35431
0,000 – 2,409
III/35727
0,000 – 2,078
III/36039
3,200 – 5,822
III/3854
0,000 – 0,158
III/38511
0,000 – 0,191
III/3877
2,026 – 4,150
III/38716
0,000 – 0,306
III/3883
0,000 – 2,848
III/3884
0,000 – 1,499
III/3886
1,802 – 3,199
III/3916
0,000 – 1,695
III/3924
4,427 – 5,425
Okres Žďár nad Sázavou celkem
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Jakubov – Vícenice u Moravských Budějovic
Popisné určení místa
Dolní Lažany – Horní Lažany
hranice okr. Žďár nad Sázavou – křižovatka II/392
Naloučany – Čikov
křižovatka III/39912 – křižovatka II/399
Předín od hájovny – křižovatka III/4028
Brancouze – hranice okresu Jihlava
Kostníky – křižovatka III/41015
křižovatka III/4108 – křižovatka III/4102
křižovatka II/410 – Čáslavice
Radostice – Jiratice
Bačkovice – křižovatka II/410
Krnčice – Jankov

3,636
Délka v km
2,864
1,892
4,265
1,760
2,321
0,870
1,775
1,152
2,434
2,021
3,372
0,989
74,745

Popisné určení místa
Černá – hranice okresu Jihlava
Borovnice – rozcestí Javorek
křižovatka Petrovice – křižovatka Hlinné
Heřmanov – Vidonín
Pustina – konec osady – křižovatka II/349
H. Radslavice – Uhřínov
Pořežín – hranice okresu Havlíčkův Brod
Vepřová – hranice okresu Havlíčkův Brod
Radostín – Vepřová
hranice okresu Havlíčkův Brod – Radostín
Měřín – hranice okresu Jihlava
Chroustov – hranice okresu Jihlava
Chroustov – Černá
Nové Město na Moravě – Jiříkovice
Kadov – Herálec
Krátká – Samotín
Kadov – Sloupek
křižovatka II/354 – Slavkovice
Jámy – Veselíčko
Hlinné spojovací
Kněževes – křižovatka III/35426
Bohdalov – Starý Telečkov
Kyjov – křižovatka III/35429
Unčín – Ubušín
Zubří – Vojtěchov
Rozsochy nádraží
Střítež spojovací
Chlébské – hranice okresu Blansko
Doubravník nádraží
Rousměrov – Bohdalec
Radešín – Podolí
Račice – Olešínky
Kundratice spojovací
Holubí Zhoř – hranice okresu Třebíč

Délka v km
1,193
3,915
1,643
2,780
0,926
2,235
0,839
1,140
6,686
0,367
4,386
1,957
0,868
2,053
9,858
2,450
2,015
2,488
2,622
0,809
2,108
2,978
2,409
2,078
2,682
0,158
0,191
2,124
0,306
2,848
1,499
1,397
1,695
0,998
74,701
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§4
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje
patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
V Jihlavě, dne 9. září 2003

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

a účinnosti
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Moravec ze dne 25. 4.
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Moravec, zastoupená starostou obce Oldřichem Uhlířem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Moravec, 592 54, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Moravec činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Moravec.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Moravec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Moravec. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Moravec 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Moravec o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Oldřich Uhlíř v. r.
starosta obce Moravec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Ořechov ze dne 14. 2.
2003, č.usn. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Ořechov, zastoupená starostou obce Jakubem Švecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Ořechov, 594 52, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Ořechov činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Ořechov.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Ořechov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Ořechov. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Ořechov 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Ořechov o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Jakub Švec v. r.
starosta obce Ořechov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Oslavice ze dne 9. 5.
2003, č.usn. 17-2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
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Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Oslavice, zastoupená starostou obce Ladislavem Vafkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Oslavice 1, 594 01, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Oslavice činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Oslavice.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Oslavice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Oslavice. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Oslavice 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Oslavice o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Ladislav Vafek v. r.
starosta obce Oslavice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Oslavička ze dne 9. 5.
2003, č.usn. 5/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Oslavička, zastoupená starostou obce Bohuslavem Kandrnálem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Oslavička 39, 675 05,
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kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Oslavička činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Oslavička.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Oslavička ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Oslavička. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Oslavička 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Oslavička o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Bohuslav Kandrnál v. r.
starosta obce Oslavička

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Pavlínov ze dne 10. 3.
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Pavlínov, zastoupená starostkou obce Zdeňkou Mužátkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Pavlínov 100, 594 01, kraj
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Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Pavlínov činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Pavlínov.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Pavlínov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Pavlínov. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Pavlínov 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Pavlínov o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 9. 5. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Zdeňka Mužátková v. r.
starostka obce Pavlínov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Pikárec ze dne 20. 2.
2003, č.usn. 1/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Pikárec, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Brožou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Pikárec 99, 592 53, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
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V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Pikárec činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Pikárec.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Pikárec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Pikárec. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Pikárec 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Pikárec o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Ing. František Broža v. r.
starosta obce Pikárec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Radenice ze dne 22. 2.
2003, č.usn. 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Radenice, zastoupená starostou obce Josefem Sýkorou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Radenice, 591 01, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Radenice činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Radenice.
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Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Radenice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Radenice. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Radenice 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Radenice o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Josef Sýkora v. r.
starosta obce Radenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Rousměrov ze dne 12.
5. 2003, č.usn. 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Rousměrov, zastoupená starostkou obce Irenou Kudílkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Rousměrov, 591 01, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Rousměrov činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Rousměrov.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Rousměrov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Rousměrov. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Rousměrov 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Rousměrov o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Irena Kudílková v. r.
starostka obce Rousměrov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Tasov ze dne 31. 1.
2003, č.usn. 2/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Tasov, zastoupená starostou obce Josefem Borůvkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Tasov 240, 675 79, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Tasov činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Tasov.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Tasov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Tasov. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Velké Meziříčí.
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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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží obec
Tasov 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Tasov o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 17. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Josef Borůvka v. r.
starosta obce Tasov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Uhřínov ze dne 10. 3.
2003, č.usn. 6/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Uhřínov, zastoupená starostou obce Václavem Necidem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Uhřínov 23, 594 41, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Uhřínov činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Uhřínov.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Uhřínov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Uhřínov. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Uhřínov 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Uhřínov o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 28. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Václav Necid v. r.
starosta obce Uhřínov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Vídeň ze dne 28. 3.
2003, č.usn. 1/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Vídeň, zastoupená starostou obce Pavlem Vidlákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Vídeň 40, 594 13, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Vídeň činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Vídeň.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Vídeň ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Vídeň. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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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 město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží obec
Vídeň 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Vídeň o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 9. 5. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Pavel Vidlák v. r.
starosta obce Vídeň

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Zadní Zhořec ze dne
15. 5. 2003, č.usn. 5/42, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí,
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Zadní Zhořec, zastoupená starostkou obce Růženou Klímovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Zadní Zhořec, 594 44,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Zadní Zhořec činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod
obce Zadní Zhořec.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Zadní Zhořec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho
účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního
obvodu obce Zadní Zhořec. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Velké Meziříčí.

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
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy 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 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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží
obec Zadní Zhořec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Zadní Zhořec o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Růžena Klímová v. r.
starostka obce Zadní Zhořec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dalešice ze dne 27. 2. 2003 č. 1/03 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:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Dalešice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Zadražilem, adresa sídla obce: Dalešice 87, 675 54, kraj Vysočina,
IČ: 00289264, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 3925-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Dalešice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Dalešice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Dalešice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Dalešice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dalešice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2376,- Kč (slovy: dvatisícetřistasedmdesátšestkorunčes
kých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Dalešice 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
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c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Dalešice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dalešice, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Dalešice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu 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 Dalešicích dne 8. 7. 2003
Jaroslav Zadražil v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Chlístov ze dne 5. 2. 2003 č. 03/03 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:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Chlístov, zastoupená starostou obce Karlem Růžičkou, adresa sídla obce: Chlístov 11, 675 22, kraj Vysočina, IČ: 00377295,
bank. spojení: ČS a.s., č.ú. 1525501339/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen
„obec Chlístov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Chlístov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Chlístov
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Chlístov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlístov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 912,- Kč (slovy: devětsetdvanáctkorunčeských) bez ohledu
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Chlístov 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
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chlístov, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Chlístov a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu 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 Chlístově dne 21. 7. 2003
Karel Růžička v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Koněšín ze dne 15. 7. 2003 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 Koněšín, zastoupená starostkou obce Hanou Žákovou, adresa sídla obce: Koněšín 145, kraj Vysočina, IČ: 0037732, bank.
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spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 15328-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče
(dále jen „obec Koněšín“)
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 Koněšín 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 Koněšín
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
Koněšín.
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 Koněšín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1864,- Kč (slovy: jedentisícosmsetšedesátčtyřikorunčes
kých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Koněšín 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 Koněšín 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 Koněšín, 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 Koněšín 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.
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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 25. 7. 2003
Miloš Mašek v. r.
starosta města Třebíč

V Koněšíně dne 16. 7. 2003
Hana Žáková v. r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kožichovice ze dne 6. 2. 2003 č. 7/3/5/2003 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 Kožichovice, zastoupená starostkou obce Helenou Černou, adresa sídla obce: Kožichovice 36, 674 01, kraj Vysočina,
IČ: 48527416, bank. spojení: KB a.s., č.ú. 33622-411/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Kožichovice“)
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 Kožichovice 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 Kožichovice
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
Kožichovice.
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 Kožichovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1440,- Kč (slovy: jedentisícčtyřistačtyřicetkorunčes
kých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Kožichovice 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
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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 Kožichovice 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 Kožichovice, 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 Kožichovice 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 Kožichovicích dne 24. 6. 2003
Helena Černá v. r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Myslibořice ze dne 25. 2. 2003 č. 4 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 Myslibořice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Plačkem, adresa sídla obce: Myslibořice 14, 675 60, kraj Vysočina,
IČ: 289949, bank. spojení: ČS a.s., č.ú. 1522470389/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Myslibořice“)
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 Myslibořice 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 Myslibořice
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
Myslibořice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Myslibořice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2844,- Kč (slovy: dvatisíceosmsetčtyřicetčtyřikorunčesk
ých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Myslibořice 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 Myslibořice 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 Myslibořice, 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 Myslibořice 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 Myslibořicích dne 1. 7. 2003
Ing. Josef Plaček v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Petrůvky ze dne 3. 3. 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 Petrůvky, zastoupená starostou obce Jaromírem Papulou, adresa sídla obce: Petrůvky, 675 52, kraj Vysočina, IČ: 00378488,
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bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 13824-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Petrůvky“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Petrůvky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Petrůvky
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Petrůvky.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Petrůvky ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 344,- Kč (slovy: třistačtyřicetčtyřikorunčeských) bez ohledu
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Petrůvky 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 Petrůvky předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Petrůvky, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Petrůvky a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu 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.
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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 Petrůvkách dne 23. 7. 2003
Jaromír Papula v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou ze dne 12. 2. 2003 č. 02/2003/04 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 Rokytnice nad Rokytnou, zastoupená starostou obce Josefem Herbychem, adresa sídla obce: Rokytnice nad Rokytnou 67,
kraj Vysočina, IČ: 00290360, bank. spojení: ČS a.s., č.ú. 1522517319/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Třebíče (dále jen „obec Rokytnice nad Rokytnou“)
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 Rokytnice nad Rokytnou 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 Rokytnice nad
Rokytnou 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
Rokytnice nad Rokytnou.
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 Rokytnice nad Rokytnou ze svého rozpočtu městu Třebíč na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 3436,- Kč (slovy: třitisícečtyřistatřicetše
stkorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Rokytnice nad Rokytnou 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
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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 Rokytnice nad Rokytnou 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 Rokytnice nad Rokytnou, 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 Rokytnice nad Rokytnou 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 Rokytnici nad Rokytnou dne 14.7.2003
Josef Herbych v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rudíkov ze dne 20. 6. 2003 č. 5 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 Rudíkov, zastoupená starostkou obce Ing. Bohuslavou Zlevorovou, adresa sídla obce: Rudíkov 2, kraj Vysočina, IČ: 00290386,
bank. spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1522535349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Rudíkov“)
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 Rudíkov 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 Rudíkov
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
Rudíkov.
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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 Rudíkov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2760,- Kč (slovy: dvatisícesedmsetšedesátkorunčeských)
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Rudíkov 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 Rudíkov 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 Rudíkov, 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 Rudíkov 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 Rudíkově dne 14. 7. 2003
Ing. Bohuslava Zlevorová v. r.
starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Šebkovice ze dne 19. 3. 2003 č. 11/2003 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 Šebkovice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Holčapkem, adresa sídla obce: Šebkovice 159, 675 45, kraj Vysočina,
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IČ: 00290556, bank. spojení: KB a.s., č.ú. 8822711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města
Třebíče (dále jen „obec Šebkovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Šebkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Šebkovice
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Šebkovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Šebkovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bez ohledu na
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Šebkovice 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 Šebkovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Šebkovice, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Šebkovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu 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 Šebkovicích dne 10. 7. 2003
Ing. Josef Holčapek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Trnava ze dne 2. 3. 2003 č. 4 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 Trnava, zastoupená starostou obce Břetislavem Česnekem, adresa sídla obce: Trnava 32, 674 01, kraj Vysočina, IČ: 290599,
bank. spojení: ČS a.s., č.ú. 1520139349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen
„obec Trnava“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj Vysočina,
IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče vykonávat
namísto orgánů obce Trnava v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Trnava oprávněna
projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Trnava.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Trnava ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2356,- Kč (slovy: dvatisícetřistapadesátšestkorunčeských)
bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Trnava 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).

Částka 5/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 32

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Trnava předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Trnava, jeden stejnopis obdrží město
Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Trnava a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu 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 Trnavě dne 14. 7. 2003
Břetislav Česnek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zárubice 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 Zárubice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Burianem, adresa sídla obce: Zárubice 5, kraj Vysočina, IČ: 599204, bank.
spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 16929711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče
(dále jen „obec Zárubice“)
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 Zárubice 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 Zárubice
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
Zárubice.
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 Zárubice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 488,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátosmkorunčeských) bez
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ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Zárubice 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 Zárubice 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 Zárubice, 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 Zárubice 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 Zárubicích dne 18. 7. 2003
Jaroslav Burian 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 Biskupice - Pulkov 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 Biskupice - Pulkov, zastoupená starostkou obce paní Janou Malou, IČO: 00375390, bankovní spojení: KB Třebíč, číslo účtu:
15029-711/0100, adresa obecního úřadu: Biskupice – Pulkov 4, 675 58, 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
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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 Biskupice - Pulkov, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Biskupice - Pulkov.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Biskupice - Pulkov 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. 2003, 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 Biskupice - Pulkov 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 Biskupice - Pulkov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
V Hrotovicích dne 25. 6. 2003
Antonín Mlynář v.r.
starosta města Hrotovice

Jana Malá v.r.

starostka obce

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 Lhotka, PSČ 588 56, IČO 00373800, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Novákem (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.

Strana 35

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 5/2003

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.
Ve Lhotce dne 6. 5. 2003
Ing. Petr Novák v.r.

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

starosta obce

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 Olší, PSČ 588 56, IČO 42634601, zastoupená starostou obce Janem Dvořákem (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.
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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 Olší dne 20. 5. 2003
Jan Dvořák v.r.

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

starosta obce

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 Sedlejov, PSČ 588 62, IČO 00286605, zastoupená starostou obce Ing. Milošem Uhlířem (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
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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 Sedlejově dne 30. 5. 2003
Ing. Miloš Uhlíř v.r.

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

starosta obce

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 Zadní vydří, PSČ 588 56, IČO 42634563, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Moudrým (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 Zadním Vydří dne 26. 5. 2003
Ing. Miroslav Moudrý v.r.

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

starosta obce

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 Zvolenovice, PSČ 588 56, IČO 42634709, zastoupená starostou obce Vladimírem Skálou (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 Zvolenovicích dne 13. 6. 2003
Vladimír Skála v.r.

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

starosta obce

starosta města Telč
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