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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 27. 8. 2003 č.j. 6/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Doubravník ze dne 3. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Doubravník, zastoupená starostou obce Zdeňkem Kundratou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Doubravník 75, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec
Doubravník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Doubravník a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet
prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 28. 8. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Zdeněk Kundrata v.r.
starosta obce Doubravník
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 29. 5. 2003 č.j. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Olší
ze dne 27. 1. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Olší, zastoupená starostou obce Miroslavem Červeným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Olší 28, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec
Olší a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Olší a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet
prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 6. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Miroslav Červený v.r.
starosta obce Olší
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 29. 5. 2003 č.j. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce
Věstín ze dne 4. 4. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věstín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Halvou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věstín 26, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec
Věstín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Věstín a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet
prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 6. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jaroslav Halva v.r.
starosta obce Věstín
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Litovany 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 Litovany, zastoupená starostou obce panem Josefem Hotovým, IČO: 00378119, bankovní spojení: ČS a.s, číslo účtu:
1524663379/0800, adresa obecního úřadu: Litovany 57

Čl. II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Hrotovice vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu obce Litovany, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly orgány
obce Litovany.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Litovany zavazuje uhradit městu Hrotovice částku
ve výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Hrotovice do 31. 10. běžného roku,
přičemž doba splatnosti bude činit 15 dnů ode dne doručení faktury.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.

Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu. Od smlouvy nelze v souladu s ust. §
66 c odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden
obec Litovany 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 Litovany a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Hrotovicích dne 12. 5. 2003
Antonín Mlynář v.r.
starosta města Hrotovice

Josef Hotový v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Jitkov ze dne 6. 5. 2003 a usnesení Rady města Chotěboř, ze dne 26. 5. 2003 č. 364,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

Obec Jitkov, zastoupená starostou obce Petrem Kubátem, adresa obecního úřadu: Jitkov 60, 583 01, kraj Vysočina (dále jen obec
Jitkov), IČ: 00579866, Bankovní spojení a číslo účtu: ČS a.s., 1122805389/0800
Město Chotěboř, zastoupené starostou města Ing. Tomášem Škarydem, se sídlem v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, kraj Vysočina (dále
jen Město Chotěboř), IČ: 00267538, Bankovní spojení a číslo účtu: GE Capital Bank 19-570128-524/0600
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

ČL. IV
Společná ustanovení

Obec Jitkov předá po uzavření smlouvy Městu Chotěboř veškerou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Město Chotěboř vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jitkov, jeden stejnopis Město Chotěboř a
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Jitkov a usnesení Rady Města Chotěboř o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Chotěboři dne 13. 8. 2003
Ing. Tomáš Škaryd v.r.
starosta Města Chotěboř

Petr Kubát v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Studenec ze dne 25. 2. 2003 č. 29/02/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou
ze dne 28. 7. 2003 č. 15/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Studenec, zastoupená starostou obce Josefem Zahradníčkem, adresa sídla obce: 675 02 Studenec 160, kraj Vysočina
IČO: 290513, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 12928711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Studenec“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

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

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

V Náměšti nad Oslavou dne 30. 7. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

Ve Studenci dne 28. 7. 2003
Josef Zahradníček v. r.
starosta obce Studenec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou ze dne 9. 1. 2003 č. 4/2003 a usnesení Rady města
Náměště nad Oslavou ze dne 2. 6. 2003 č. 11/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Náměšť nad Oslavou veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Náměšť nad Oslavou vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Po skončení platnosti této smlouvy
zůstane tato spisová agenda uložena na městském úřadě města Náměště nad Oslavou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, jeden
stejnopis obdrží město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Vícenice u Náměště nad Oslavou a usnesení Rady města Náměště nad
Oslavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV této smlouvy).
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V Náměšti nad Oslavou dne 30. 7. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou
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Ve Vícenicích u Náměště n. Osl. dne 18. 6. 2003
Alois Kopuletý v. r.
starosta obce Vícenice u Náměště n. Osl.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě opatření starosty obce Lesní Jakubov ze dne 13. 6. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 5. 5. 2003
č. 9/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lesní Jakubov, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Pelikánem, adresa sídla obce: 675 73 Lesní Jakubov 30, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Lesní
Jakubov“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Náměště nad Oslavou vykonávat namísto orgánů obce Lesní Jakubov
v jejím správním obvodu přenesenou působnost na úseku sociálního zabezpečení podle § 4a, § 15 odst. 2, § 32 odst. 2 písm. a) a b),
§ 37 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1988Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Náměště nad Oslavou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Lesní Jakubov.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti poskytne obec Lesní Jakubov ze svého rozpočtu městu Náměšť nad Oslavou na jeho účet příspěvek
na úhradu nákladů ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každou projednanou žádost ve věci poskytnutí příspěvku nebo
dávky ve smyslu zákonných ust. uvedených v odst. 1 článku II této smlouvy.
Příspěvek na úhradu nákladů se zavazuje obec Lesní Jakubov hradit na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se
splatností 15 dnů od jejího doručení obci Lesní Jakubov.

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

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

V Náměšti nad Oslavou dne 30. 7. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Lesním Jakubově dne 18. 6. 2003
Ing. Miroslav Pelikán v. r.
starosta obce Lesní Jakubov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě opatření starosty obce Sudice ze dne 13. 6. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 5. 5. 2003 č. 9/2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Sudice, zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Tuzou, adresa sídla obce: 675 73 Sudice 11, kraj Vysočina, příslušná do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Sudice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB a.s. Třebíč, č.ú 724711/0100, příslušné do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích budou orgány města Náměště nad Oslavou vykonávat namísto orgánů obce Sudice v jejím
správním obvodu přenesenou působnost na úseku sociálního zabezpečení podle § 4a, § 15 odst. 2, § 32 odst. 2 písm. a) a b), § 37
odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1988Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Náměště nad Oslavou místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Sudice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti poskytne obec Sudice ze svého rozpočtu městu Náměšť nad Oslavou na jeho účet příspěvek na
úhradu nákladů ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každou projednanou žádost ve věci poskytnutí příspěvku nebo
dávky ve smyslu zákonných ust. uvedených v odst. 1 článku II této smlouvy.
Příspěvek na úhradu nákladů se zavazuje obec Sudice hradit na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se splatností
15 dnů od jejího doručení obci Sudice.

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

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

V Náměšti nad Oslavou dne 30. 7. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Lesním Jakubově dne 20. 6. 2003
Mgr. Jiří Tuza v. r.
starosta obce Sudice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zahrádka ze dne 31. 3. 2003 č. 5/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne
2. 6. 2003 č. 11/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti poskytne obec Zahrádka ze svého rozpočtu městu Náměšť nad Oslavou na jeho účet příspěvek na
úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíckorunčeských) za každou projednávanou věc podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona
v určeném rozsahu dle odst. 1 článku II této smlouvy.
Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené městem Náměšť nad Oslavou se splatností 15 dnů od jejího doručení obci
Zahrádka.

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

Obec Zahrádka předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Náměšť nad Oslavou veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Náměšť nad Oslavou vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Po skončení platnosti této smlouvy zůstane tato spisová agenda
uložena na městském úřadě města Náměště nad Oslavou.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zahrádka, jeden stejnopis obdrží město
Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Zahrádka a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV této smlouvy).
V Náměšti nad Oslavou dne 30. 7. 2003
Vladimír Měrka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou

V Zahrádce dne 17. 6. 2003
Stanislav Válal v. r.
starosta obce Zahrádka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 101/03 ze dne 4. 9. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice č. 4f ze dne 13. 8.
2003 uzavírají dne 11. 9. 2003 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okříšky, se sídlem: Obecní úřad Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, IČO 290050, zastoupená starostou: Ing. Josef Kula,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
a
Obec Přibyslavice, se sídlem: Obecní úřad Přibyslavice 40, 675 21 Okříšky, IČO 290203, zastoupená starostou: Roman Vrbka,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Okříšky
namísto orgánů obce Přibyslavice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Přibyslavice
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Komise pro projednávání přestupků Okříšky
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Přibyslavice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Zvláštní orgán obce Okříšky – Komise pro projednávání přestupků Okříšky – bude vykonávat ve správním obvodu obce Přibyslavice
přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Přibyslavice ze svého rozpočtu obci Okříšky úhradu prokazatelně
vynaložených nákladů za každý oznámený přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Přibyslavice, nebo jehož
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí pro projednávání přestupků Obce Okříšky – je příjmem obce
Okříšky, jejíž orgán ve věci rozhodoval (viz. ust. § 13 odst. 3 z.č. 200/1990 Sb.) a její hodnota bude z účtové částky za vynaložené
náklady odečtena, a to pouze v případě, že byla na účet obce zaplacena.
Fakturu na úhradu vynaložených nákladů vystaví obec Okříšky dvakrát ročně, a to vždy do 15 dnů po ukončení pololetí.
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Čl. V
Společná ustanovení

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

V Okříškách dne 11. 9. 2003
Ing. Josef Kula v. r.
starosta obce Okříšky

V Přibyslavicích dne 11. 9. 2003
Roman Vrbka v. r.
starosta obce Přibyslavice

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Jaroslavem Vencem, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 20. 6. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Dolním Městě 26. 6. 2003
Jaroslav Venc v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Druhanov, Druhanov 11, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Miloslavem Moravcem, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 20. 6. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Druhanově 26. 6. 2003
Miloslav Moravec v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Horní Pohleď, Horní Pohleď 26, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Jindřichem Holubem, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Horní Pohledi 9. 7. 2003
Jindřich Holub v. r.
starosta
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Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Kunemil, Kunemil 43, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Zdeňkem Klementem, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 20. 6. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Kunemili 20. 6. 2003
Zdeněk Klement v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Leština u Světlé, Leština u Světlé 51, okres Havlíčkův Brod, zastoupená panem Jaroslavem Viktorou, starostou
obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
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Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Leštině u Světlé 9. 7. 2003
Jaroslav Viktora v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Malčín, Malčín 50, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Ing. Stanislavem Vrbou, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 20. 6. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Malčíně 26. 6. 2003
Ing. Stanislav Vrba v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé 5, okres Havlíčkův Brod, zastoupený paní Jarmilou Bártovou, starostou
obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
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Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Nové Vsi u Světlé 9. 7. 2003
Jarmila Bártová v. r.
starostka

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Ovesná Lhota, Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Ing. Vladimírem Plešákem, starostou
obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 20. 6. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Ovesné Lhotě 20. 6. 2003
Ing. Vladimír Plešák v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Příseka, Příseka 112, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Jaroslavem Štefáčkem, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
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Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Přísece 9. 7. 2003
Jaroslav Štefáček v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Sázavka, Sázavka 12, okres Havlíčkův Brod, zastoupený paní Evou Vávrovou, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Sázavce 9. 7. 2003
Eva Vávrová v. r.
starostka

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Služátky, Služátky 8, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Josefem Havlem, starostou obce
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Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Služátkách 9. 7. 2003
Josef Havel v. r.
starosta

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Trpišovice, Trpišovice 33, okres Havlíčkův Brod, zastoupený paní Marií Širajchovou, starostkou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 9. 7. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

V Trpišovicích 9. 7. 2003
Marie Širajchová v. r.
starostka

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů uzavřené
dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. I
Smluvní strany

Zhotovitel: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, IČO 268321, bankovní
spojení: KB 19-2621-521/0100 v.s. 122324, zastoupené panem Josefem Böhmem, starostou města
Objednatel: Obec Vlkanov, Vlkanov, okres Havlíčkův Brod, zastoupený panem Stanislavem Cihlářem, starostou obce
Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:
Článek III. odst. 2) se mění takto: Od 1. července 2003 je příspěvek obce na výkon přenesené působnosti stanoven Usnesením
zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 036/2003:
- přestupek ukončený ROZHODNUTÍM s právní mocí projednaný v komisi
1.000,- Kč
- přestupek ukončený příkazem s právní mocí
500,- Kč
- odložení nebo zastavení věci
100,- Kč
Příspěvek na výkon přenesené působnosti za konkrétně zpracované přestupky bude hrazen jednou za uplynulé pololetí na základě
vystavené faktury ze strany zhotovitele.
Ostatní věty článku zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příslušný krajský úřad.
Ve Světlé nad Sázavou 20. 6. 2003
Josef Böhm v. r.
starosta

Ve Vlkanově 26. 6. 2003
Stanislav Cihlář v. r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení rady města Golčův Jeníkov ze dne 31. 8. 2003 č.j. 042/03 a usnesení zastupitelstva obce Chrtniče ze dne 14.
11. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Golčův Jeníkov
zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen
„město Golčův Jeníkov“)
2. Obec Chrtnič
zastoupená starostou obce: Zdeňkem Fantou
adresa obecního úřadu: Chrtnič 52, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Chrtnič“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Golčův
Jeníkov vykonávat namísto orgánů obce Chrtniče v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a)
přestupkového zákona.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Golčův Jeníkov místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Chrtnič.
(3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
(4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Strana 21

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 7/2003

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude obec Chrtnič Městu Golčův Jeníkov příspěvek v dohodnuté výši 500,- Kč za jeden přestupek.
U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje jako u
úhrady za jeden přestupek. Obec Chrtnič uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy na základě
vyúčtování, které provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku 2003. Obec Chrtnič ze svého
rozpočtu uhradí Městu Golčův Jeníkov částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 1123656389/0800 vedený u České
spořitelny a.s., Golčův Jeníkov.
V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu Město Golčův Jeníkov bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Chrtnič předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město Golčův Jeníkov, jeden stejnopis
obec Chrtnič a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady Města Golčův Jeníkov a usnesení zastupitelstva obce Chrtnič a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Golčově Jeníkově dne 18. 11. 2003
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta

Zdeněk Fanta v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení rady města Golčův Jeníkov ze dne 31. 8. 2003 č.j. 042/03 a usnesení zastupitelstva obce Podmoky ze dne 25.
9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Golčův Jeníkov
zastoupené starostou obce: Ing. Pavel Kopecký
adresa městského úřadu: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj
Vysočina příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen
„město Golčův Jeníkov“)
2. Obec Podmoky
zastoupená starostou obce: Jaromírem Kaňkou
adresa obecního úřadu: Podmoky 41, 582 82 Golčův Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Město Havlíčkův Brod (dále jen „obec Podmoky“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány Města Golčův
Jeníkov vykonávat namísto orgánů obce Podmoky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
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Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon) a to: projednávání přestupků dle § 52 písm. a)
přestupkového zákona.
(2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Golčův Jeníkov místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Podmoky.
(3) Náhrada nákladů řízení dle § 79 přestupkového zákona a náhrada nákladů řízení dle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění vybírané orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.
(4) Výnos pokut uložených orgány Města Golčův Jeníkov při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Golčův Jeníkov.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude obec Podmoky Městu Golčův Jeníkov příspěvek v dohodnuté výši 500,- Kč za jeden
přestupek. U souběhu přestupků u jednoho pachatele se pro účely úhrady za výkon předmětu určeném touto smlouvou postupuje
jako u úhrady za jeden přestupek. Obec Podmoky uhradí Městu Golčův Jeníkov úhradu nákladů za výkon předmětu této smlouvy
na základě vyúčtování, které provede Město Golčův Jeníkov ve lhůtě do 7 dnů od uplynutí kalendářního roku 2003. Obec Chrtnič
ze svého rozpočtu uhradí Městu Golčův Jeníkov částku dle vyúčtování na účet Města Golčův Jeníkov č. 1123656389/0800 vedený
u České spořitelny a.s., Golčův Jeníkov.
V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu Město Golčův Jeníkov bude účtovat smluvní pokutu 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Podmoky předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Golčův Jeníkov veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Golčův Jeníkov vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město Golčův Jeníkov, jeden stejnopis
obec Podmoky a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady Města Golčův Jeníkov a usnesení zastupitelstva obce Podmoky a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Golčově Jeníkově dne 7. 10. 2003
Ing. Pavel Kopecký v.r.
starosta

Jaromír Kaňka v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 15. 10. 2003 č. 10/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Budkov č. 12/2003
ze dne 30. 9. 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 Budkov, zastoupená starostou obce Miloslav Záškoda, adresa obecního úřadu: Budkov 82, kraj: Vysočina, IČ: 44065493,
bank. spojení: KB Třebíč č.ú. 4522-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále
jen „obec Budkov“)
a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina,
IČ: 00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jemnice vykonávat
namísto orgánů obce Budkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Budkov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Budkov ze svého rozpočtu městu Jemnice na jeho účet úhradu
nákladů ve výši 800,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do
15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Jemnice č. 820-711/0100 vedený u KB a.s. pobočky
Jemnice, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jemnice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti
této změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Budkov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Budkov, jeden stejnopis obdrží město
Jemnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Budkov a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 16. 10. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Budkově dne 8. 10. 2003
Jan Chloupek v.r.
starosta obce Budkov

Částka 7/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 24

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 15. 10. 2003 č. 10/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Mladoňovice ze
dne 4. 9. 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 Mladoňovice, zastoupená starostou obce Jan Chloupek, adresa obecního úřadu: Mladoňovice, kraj: Vysočina, IČ: 00378194,
bank. spojení: KB Třebíč č.ú. 20223-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále
jen „obec Mladoňovice“)
a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina,
IČ: 00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Jemnice vykonávat
namísto orgánů obce Mladoňovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce
Mladoňovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Mladoňovice ze svého rozpočtu městu Jemnice na jeho účet
úhradu nákladů ve výši 800,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Jemnice č. 820-711/0100 vedený u KB a.s. pobočky
Jemnice, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Jemnice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
c) uplynutím sjednané doby určité
d) před uplynutím sjednané doby určité:
- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti
této změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Mladoňovice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mladoňovice, jeden stejnopis obdrží město
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Jemnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Mladoňovice a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 16. 10. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Mladoňovice dne 5. 9. 2003
Jan Chloupek v.r.
starosta obce Mladoňovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce
Komárovice ze dne 4. 11. 2003 č. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Komárovice, zastoupená starostou obce Bohumírem Slámou, adresa obecního úřadu: Komárovice 155, kraj: Vysočina,
IČ: 00377724, bank. spojení: 11829-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské
Budějovice (dále jen „obec Komárovice“)
a
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice,
nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské Budějovice
vykonávat namísto orgánů obce Komárovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Komárovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Komárovice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15.
července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské
Budějovice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Komárovice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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 Komárovice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Komárovice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Komárovicích dne 4. 11. 2003
Bohumír Sláma v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Vícenice ze
dne 14. 11. 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 Vícenice, zastoupená starostou obce Zdeňkem Krotkým, adresa obecního úřadu: Vícenice 31, kraj: Vysočina, IČ: 44065531,
bank. spojení: KB Třebíč 21226-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské
Budějovice (dále jen „obec Vícenice“)
a
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou, adresa městského úřadu: Moravské Budějovice,
nám. Míru 31, kraj Vysočina, IČ: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Vícenice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Moravské Budějovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vícenice ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na
jeho účet úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za 1 projednávaný případ. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15.
července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Moravské
Budějovice.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
A. uplynutím sjednané doby určité
B. před uplynutím sjednané doby určité:
a. písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b. písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní
stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně,
která smlouvu porušila
c. v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Vícenice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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 Vícenice, jeden stejnopis obdrží město
Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Vícenice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody
je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Ve Vícenicích dne 14. 11. 2003
Zdeněk Krotký v. r.
starosta obce Vícenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená
ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
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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 Bohuslavice, PSČ 588 56, IČO 00373630, zastoupená starostou obce Jiřím Kovářem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

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

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

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

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

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Bohuslavicích dne 24. 4. 2003
Jiří Kovář v.r.

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

starosta obce Bohuslavice

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
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a
Obec Dolní Vilímeč, PSČ 588 56, IČO 00373656, zastoupená starostou obce Františkem Herinkem (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

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

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

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

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

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Dolní Vilímči dne 13. 6. 2003
František Herynek v.r.

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

starosta obce Dolní Vilímeč

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 Jindřichovice, PSČ 675 26, IČO 00373745, zastoupená starostou obce Miroslavem Brunnerem (dále jen „obec“)
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Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

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

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

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

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

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Jindřichovicích dne 26. 5. 2003
Miroslav Brunner v.r.

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

starosta obce Jindřichovice

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 Řídelov, PSČ 588 56, IČO 00543748, zastoupená starostou obce Ladislavem františkem (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
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orgánů Městského úřadu (města Telče) při projednávání přestupků vykonávat přenesenou působnost – projednávání přestupků,
k němuž je ve smyslu § 53 odst. 1 přestupkového zákona v platném znění příslušná obec, a to: přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na
úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských
míst.

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

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

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

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
V Řídelově dne 7. 8. 2003
Ladislav František v.r.
starosta obce Řídelov

V Telči dne 24. 4. 2003
Mgr. Roman Fabeš v.r.
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 Svojkovice, PSČ 588 56, IČO 00373931, zastoupená starostou obce Michalem Bartoněm (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

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

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

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

Článek V
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních desce svého obecního úřadu
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úřední desce svého obecního úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení město Telč, obec a Krajský úřad kraje
Vysočina.
Ve Svojkovicích dne 6. 6. 2003
Michal Bartoň v.r.

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

starosta obce Svojkovice

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 Vápovice, PSČ 588 56, IČO 00373958, zastoupená starostkou obce Ludmilou Havlovou (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
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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 Vápovicích dne 26. 6. 2003
Ludmila Havlová v.r.

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

starostka obce Vápovice

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 Volevčice, PSČ 588 56, IČO 42634687, zastoupená starostou obce Miroslavem Vávrů (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.
Ve Volevčicích dne 30. 6. 2003
Miroslav Vávrů v.r.

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

starosta obce Volevčice

starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 13. 8. 2003 č. 015-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Jersín ze dne 30. 7. 2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Jersín, zastoupená starostou obce Lubošem Štěpničkou, adresa obecního úřadu: Jersín 10, 588 25 Jersín, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Jersín“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Obec Jersín předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jersín, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jersín a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 13. 8. 2003
Jindřich Skočdopole v.r.

Luboš Štěpnička v.r.

starosta města Polná

starosta obce Jersín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 13. 8. 2003 č. 016-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kamenná ze dne 23. 9. 2003
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Kamenná, zastoupená starostou obce Jaromírem Paříkem, adresa obecního úřadu: Kamenná 46, 588 13 Polná, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Kamenná“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Kamenná předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem činností
podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem
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činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kamenná, jeden stejnopis obdrží město
Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kamenná a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 23. 9. 2003
Jindřich Skočdopole v.r.

Jaromír Pařík v.r.

starosta města Polná

starosta obce Kamenná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 8. 10. 2003 č. 19/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Panenská Rozsíčka ze dne 4. 6.
2003 č. 5 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
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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 kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Panenská Rozsíčka, jeden stejnopis město
Třešť a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Panenská Rozsíčka a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 17. 10. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.

V Panenské Rozsíčce dne 13. 10. 2003
Bohumil Novák v.r.

starosta města Třešť

starosta obce Panenská Rozsíčka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 17. 9. 2003 č. 17/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Růžená ze dne 8. 8. 2003 č.
9/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Růžená, zastoupená starostou obce Františkem Trojanem
adresa obecního úřadu: Růžená 7, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

Částka 7/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 38

Čl V
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Růžená, jeden stejnopis město Třešť a
jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Růžená a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
V Třešti dne 1. 10. 2003
V Růžené dne 30. 9. 2003
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.
František Trojan v.r.
starosta města Třešť

starosta obce Růžená

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.usn. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Dolní
Heřmanice ze dne 2. 7. 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, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Dolní Heřmanice, zastoupená starostou obce p. Josefem Prudílkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dolní Heřmanice,
594 01, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Dolní Heřmanice přenesenou
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolní Heřmanice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí na výkon
státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Dolní Heřmanice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Dolní
Heřmanice.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Dolní Heřmanice
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a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 30. 7. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Josef Prudík v. r.
starostka obce Dolní Heřmanice

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Krásněves ze dne 28. 5. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č.
2, kraj Vysočina
Obec Krásněves, zastoupená starostou panem Josefem Staňkem, IČO 545210, Krásněves, 594 44, kraj Vysočina

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Krásněves předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis
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obec Krásněves a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Krásněves o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 9. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Josef Staněk v. r.
starosta obce Krásněves

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Obyčtov ze dne 24. 8. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č.
2, kraj Vysočina
Obec Obyčtov, zastoupená starostou panem Bohumilem Trčkou, IČO 00546739, Obyčtov, 591 01, kraj Vysočina

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Obyčtov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis
obec Obyčtov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Obyčtov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 8. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Bohumil Trčka v. r.
starosta obce Obyčtov

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Sklené ze dne 28. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č.
2, kraj Vysočina
Obec Sklené, zastoupená starostou panem Jaroslavem Kuncem, IČO 00842354, Sklené 40, 591 01, kraj Vysočina

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Sklené předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec
Sklené a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Sklené o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 8. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jaroslav Kunc v. r.
starosta obce Sklené

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva města
Svratky ze dne 4. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č.
2, kraj Vysočina
Město Svratka, zastoupená starostou panem Františkem Peňázem, IČO 295531, Palackého 30, 592 02 Svratka, kraj Vysočina

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Město Svratka předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis město
Svratka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva města Svratka o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 9. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

František Peňáz v. r.
starosta města Svratka

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Rady obce Vojnův
Měštec ze dne 10. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č.
2, kraj Vysočina
Obec Vojnův Měštec, zastoupená starostou panem Josefem Mackem, IČO 295761, Vojnův Měštec 27, 592 22, kraj Vysočina

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Vojnův Měštec předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis obec
Vojnův Měštec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vojnův Měštec o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 9. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. Josef Macek v. r.
starosta obce Vojnův Měštec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27. 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Březí ze dne 18. 2. 2003,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647,
zastoupené: Mgr. Miroslav
Báňa, starosta města, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí (dále jen „město Velká Bíteš“)
a
Obec Březí, 594 53, Březí, kraj Vysočina, IČO: 00489450, zastoupená starostou obce p. Janem Šťouračem, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí (dále jen „obec Březí“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká
Bíteš vykonávat namísto orgánů obce Březí v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny,
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i 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, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Březí.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Březí ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš na jeho účet č.
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš
namísto orgánu obce Březí.
2. Obec Březí poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Březí předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Strana 45

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 7/2003

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Březí o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003
Mgr. Miroslav Báňa v.r.
starosta města Velká Bíteš

Jan Šťourač v.r.
starosta obce Březí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Černá ze dne 19. 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 Černá, zastoupená starostou obce PaeDr. Vítězslavem Plockem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Černá, 594 42, 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 Černá 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 Černá.
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 Černá 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 Černá. 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
Černá 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 Černá o souhlasu s uzavřením této smlouvy
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 15. 9. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

PaeDr. Vítězslav Plocek v. r.
starosta obce Černá
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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 Kadolec ze dne 14. 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 Kadolec, zastoupená starostkou obce Hanou Vařekovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kadolec, 594 51, 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 Kadolec 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 Kadolec.
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 Kadolec 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 Kadolec. 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 Kadolec 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 Kadolec o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 15. 9. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Hana Vařeková v. r.
starostka obce Kadolec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Petráveč ze dne 29. 8.
2003, č.usn. 4/03, 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 Petráveč, zastoupená starostou obce Milošem Kratochvílem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Petráveč 40, 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 Petráveč 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 Petráveč.
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 Petráveč 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 Petráveč. 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 Petráveč 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 Petráveč o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 16. 10. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Miloš Kratochvíl v. r.
starosta obce Petráveč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou ze
dne 20. 8. 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

Částka 7/2003

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 48

a
Obec Sklené nad Oslavou, zastoupená starostkou obce Alenou Klusáčkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sklené nad
Oslavou, 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 Sklené nad Oslavou 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 Sklené nad Oslavou.
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 Sklené nad Oslavou 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 Sklené nad Oslavou. 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
Sklené nad Oslavou 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 Sklené nad Oslavou o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velkém Meziříčí dne 30. 9. 2003
Ing. František Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí

Alena Klusáčková v. r.
starostka obce Sklené nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 9. 6. 2003 č. 14 a usnesení Zastupitelstva obce Bobrová ze dne 29.
9. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Bobrová, zastoupená starostou obce panem PHDr. Jaromírem Janouškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Bobrová 138,
592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 293971, č.
účtu: 153938876/0300 (dále jen obec)
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města
Nového Města na Moravě vykonávat namísto orgánů obce v jejím správním obvodu přenesenou působnost ve věci poskytování
dávky sociální péče – příspěvku na individuální dopravu, dle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
Na základě této smlouvy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Nové Město na Moravě místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek ve výši 70,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku
na individuální dopravu. Příspěvek poskytne obec na účet města č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury
v Novém Městě na Moravě, na základě vystavené faktury, která bude zaslána vždy do 5. Prosince příslušného roku. Faktura bude
obsahovat počet a č.j. vydaných rozhodnutí, spadajících do správního obvodu obce, odborem sociálních věcí a zdravotnictví města
Nového Města na Moravě.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2006.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího
pololetí.
V Novém Městě na Moravě dne 2. 7. 2003
Josef Sokolíček v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

V Bobrové dne 4. 10. 2003
PHDr. Jaromír Janoušek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 9. 6. 2003 č. 14 a usnesení Zastupitelstva obce Jimramov ze dne 7.
8. 2003 č. 6/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Jimramov, zastoupená starostou obce Pavlem Kaláškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Jimramov 38, 592 42,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 294471, č. účtu:
1623470329/0800 (dále jen obec)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města
Nového Města na Moravě vykonávat namísto orgánů obce v jejím správním obvodu přenesenou působnost ve věci poskytování
dávky sociální péče – příspěvku na individuální dopravu, dle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
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Na základě této smlouvy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Nové Město na Moravě místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek ve výši 70,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku
na individuální dopravu. Příspěvek poskytne obec na účet města č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury
v Novém Městě na Moravě, na základě vystavené faktury, která bude zaslána vždy do 5. Prosince příslušného roku. Faktura bude
obsahovat počet a č.j. vydaných rozhodnutí, spadajících do správního obvodu obce, odborem sociálních věcí a zdravotnictví města
Nového Města na Moravě.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2006.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího
pololetí.
V Novém Městě na Moravě dne 2. 7. 2003
Josef Sokolíček v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Pavel Kalášek v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 9. 6. 2003 č. 14 a usnesení Zastupitelstva obce Krásné ze dne 15.
7. 2003 č. 7/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Krásné, zastoupená starostou obce Milanem Kubíkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Krásné 68, 592 03, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 599506, č. účtu: 32629-751/0100
(dále jen obec)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města
Nového Města na Moravě vykonávat namísto orgánů obce v jejím správním obvodu přenesenou působnost ve věci poskytování
dávky sociální péče – příspěvku na individuální dopravu, dle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
Na základě této smlouvy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Nové Město na Moravě místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek ve výši 70,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku
na individuální dopravu. Příspěvek poskytne obec na účet města č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury
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v Novém Městě na Moravě, na základě vystavené faktury, která bude zaslána vždy do 5. Prosince příslušného roku. Faktura bude
obsahovat počet a č.j. vydaných rozhodnutí, spadajících do správního obvodu obce, odborem sociálních věcí a zdravotnictví města
Nového Města na Moravě.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2006.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího
pololetí.
V Novém Městě na Moravě dne 2. 7. 2003
Josef Sokolíček v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Milan Kubík v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves u Nového
Města na Moravě ze dne 13. 11. 2003 č. 63/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastoupená starostou obce panem Václavem Pohankou, adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě 104, 592 31, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00842630, č. účtu: 38123-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl.
II a III. této smlouvy.
V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Václav Pohanka v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Tři Studně ze dne
17. 9. 2003 č. II bod 7 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský úřad Nové
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Tři Studně , zastoupená starostou obce panem Milošem Brabcem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Tři Studně 25, 592
04, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00842214, č. účtu:
35723-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy
a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle čl.
II a III. této smlouvy.
V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.
starosta města Nové Město na Moravě

Miloš Brabec v. r.
starosta obce
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