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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 17. 3. 2005 č.j. 13/05 a usnesení Zastupitelstva 
obce Bohuňov ze dne 2. 2. 2005 č.j. 1/2005 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 s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Bohuňov, zastoupená starostou obce  Jiřím Pokorným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bohuňov, Bohuňov 
50, 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 Bohuňov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním 
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Bohuňov 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 Bohuňov. 

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu 
obce Bohuňov 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 Bohuňov 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 Bohuňov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce 
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek v 
daném roce spadající do správního obvodu obce Bohuňov 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 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 
do 31. 12. 2006.

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3.Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden 
stejnopis obec Bohuňov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce 
Bohuňov a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

6.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 18.3.2005
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Ing. Josef  Novotný   v. r.                                                                  Jiří Pokorný  v. r. 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem                                           starosta obce Bohuňov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 17.3.2005 , č.j. 13/05  a usnesení Zastupitelstva 
obce Horní Rožínka  ze dne 19.12.2004  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 s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Horní Rožínka, zastoupená starostou obce  Jiřím Hofmanem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Horní Rožínka, 
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 Horní Rožínka vykonávat přenesenou působnost svěřenou 
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Horní Rožínka 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 Horní Rožínka. 

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Rožínka 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 Horní Rožínka uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce 
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek v 
daném roce spadající do správního obvodu obce Horní Rožínka 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 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 
do 31. 12. 2006.

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3.Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, 
jeden  stejnopis obec Horní Rožínka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce 
Horní Rožínka a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

6.Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany  poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce a  začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
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V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.3.2005

Ing. Josef  Novotný   v. r.                                                                  Jiří Hofman v. r. 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem                                           starosta obce Horní Rožínka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 17. 3. 2005 č.j. 13/05 a usnesení Zastupitelstva 
obce Strážek ze dne 12. 5. 2005 č.j. 17/05 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 s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Strážek, zastoupená starostou obce  Jaroslavem Tulisem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Strážek,  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 Strážek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním 
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Strážek 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 Strážek. 

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu 
obce Strážek 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 Strážek 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 Strážek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce 
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek v daném 
roce spadající do správního obvodu obce Strážek 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 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 
do 31. 12. 2006.

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3.Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, 
jeden stejnopis obec Strážek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce 
Strážek a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
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6.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 1. 6. 2005
Ing. Josef  Novotný   v. r.                                                                  Jaroslav  Tulis  v. r. 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem                                           starosta obce Strážek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 17. 3. 2005 č.j. 13/05 a usnesení Zastupitelstva 
obce Ubušínek ze dne 6. 1. 2005 č.j. 1/2005 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 s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ubušínek, zastoupená starostou obce  Vlastimilem Husákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ubušínek, 
Ubušínek 41, 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 Ubušínek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním 
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Ubušínek 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 Ubušínek. 

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu 
obce Ubušínek 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 Ubušínek 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 Ubušínek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce 
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek v 
daném roce spadající do správního obvodu obce Ubušínek 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 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 
do 31. 12. 2006.

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3.Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, 
jeden stejnopis obec Ubušínek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce 
Ubušínek a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

6.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 18.3.2005

 Ing. Josef  Novotný   v. r.                                                                  Vlastimil  Husák  v. r. 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem                                           starosta obce Ubušínek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 17. 3. 2005 č.j. 13/05 a usnesení Zastupitelstva 
obce Unčín ze dne 2. 2. 2005 č.j. 1/2005 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 s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Unčín, zastoupená starostkou obce  Vlasou Grohovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Unčín, Unčín 24, 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 Unčín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem 
orgánům obce ve správním obvodu obce Unčín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude 
Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v 
řízení ve správním obvodu obce Unčín. 

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu 
obce Unčín 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 Unčín 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 Unčín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího 
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1.000,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající 
do správního obvodu obce Unčín nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků Města Bystřice nad 
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. ( viz. Ustanovení §13, odst. 
3, zákona č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 
do 31. 12. 2006.

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3.Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem,



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 7/2005Strana 8

jeden stejnopis obec Unčín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce 
Unčín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

6.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 18.3.2005

 Ing. Josef  Novotný   v. r.                                                                  Vlasta Grohová  v. r. 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem                                            starostka obce Unčín

  
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 12 9. 2005 č.j. 16/05 a usnesení Zastupitelstva 
obce Moravecké Pavlovice ze dne 22. 8. 2005 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 s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Moravecké Pavlovice, zastoupená starostou obce  Josefem Havránkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad 
Moravecké Pavlovice, 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 Moravecké Pavlovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou 
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Moravecké Pavlovice 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 Moravecké Pavlovice. 

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu 
obce Moravecké Pavlovice 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 Moravecké Pavlovice 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 Moravecké Pavlovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději 
do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1.000,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Moravecké Pavlovice 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 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 
do 31. 12. 2006.

2.Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
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obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3.Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4.Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, 
jeden stejnopis obec Moravecké Pavlovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad 
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5.Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a zastupitelstva obce 
Moravecké Pavlovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

6.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 13. 9.2005

 Ing. Josef  Novotný   v. r.                                                                  Josef  Havránek  v. r. 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem                                           starosta obce Moravecké Pavlovice

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 30. 11. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Blažkov ze dne 26. 
11. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Dolní Rožínka, zastoupená starostou obce Mgr. Lubomírem Starým, adresa OÚ: dolní Rožínka čp. 3, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem
Obec Blažkov, zastoupená starostou obce Zdeňkem Štěpánkem, adresa OÚ: Blažkov, kraj Vysočina, příslušná do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2003 a schválená Radou obce 
Dolní Rožínka dne 11. 3. 2003 a Zastupitelstvem obce Blažkov dne 28. 4. 2003 se mění v článku IV tak, že s účinností 
od 1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 200,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 12. 5. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní 
smlouvy ze dne 12. 5. 2003.

V Dolní Rožínce dne 30. 11. 2004

Mgr. Lubomír  Starý  v. r.      Zdeněk  Štěpánek  v. r.
starosta  obce Dolní Rožínka      starosta obce Blažkov

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 30. 11. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Bukov ze dne 2. 12. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy:

Čl. I
Smluvní strany
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Obec Dolní Rožínka, zastoupená starostou obce Mgr. Lubomírem Starým, adresa OÚ: dolní Rožínka čp. 3, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem
Obec Bukov, zastoupená starostou obce Jiřím Vrbkou, adresa OÚ: Bukov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 4. 2003 a schválená Radou obce 
Dolní Rožínka dne 11. 3. 2003 a Zastupitelstvem obce Bukov dne 27. 3. 2003 se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 200,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 8. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní 
smlouvy ze dne 8. 4. 2003.

V Dolní Rožínce dne 30. 11. 2004

Mgr. Lubomír  Starý  v. r.      Jiří  Vrbka  v. r.
starosta  obce Dolní Rožínka      starosta obce Bukov

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 30. 11. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Střítež ze dne 2. 12. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Dolní Rožínka, zastoupená starostou obce Mgr. Lubomírem Starým, adresa OÚ: dolní Rožínka čp. 3, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem
Obec Střítež, zastoupená starostou obce Radkem Štouračem, adresa OÚ: Střítež, kraj Vysočina, příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 20. 4. 2003 a schválená Radou obce 
Dolní Rožínka dne 11. 3. 2003 a Zastupitelstvem obce Střítež dne 9. 4. 2003 se mění v článku IV tak, že s účinností od 
1. 1. 2005 činí úhrada za výkon předmětu smlouvy částku 200,- Kč.

Čl. III
Článek V smlouvy se v odstavci 1 mění tak, že doba trvání veřejnoprávní smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2006.

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy ze dne 20. 4. 2003 se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí veřejnoprávní 
smlouvy ze dne 20. 4. 2003.

V Dolní Rožínce dne 30. 11. 2004

Mgr. Lubomír  Starý  v. r.      Radek  Štourač  v. r.
starosta  obce Dolní Rožínka      starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 17. 8. 2005 č. 8/2005 a usnesení zastupitelstva (rady) obce Pálovice 



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 7/2005 Strana 11

ze dne 24. 5. 2005 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 Pálovice, zastoupená starostou obce Karlem Králíkem, adresa obecního úřadu: Pálovice 35, kraj: Vysočina, 
IČ: 00378321, bank. spojení: 13728-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města 
Jemnice (dále jen „obec Pálovice“)
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 Pálovice 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 Pálovice.
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 Pálovice 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

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Tento smluvní vztah končí:

A) uplynutím sjednané doby určité
B) před uplynutím sjednané doby určité:

a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této    smlouvy 

smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
smluvní straně, která smlouvu porušila

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

Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Pálovice 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.

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.
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4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pálovice, 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.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Pálovice a usnesení Rady města Jemnice 
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k 
uzavření smlouvy.

6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).

V Jemnici dne 10. 11. 2004      V Pálovicích dne 10. 8. 2005

Mgr. Milan Havlíček v. r.      starosta obce  Pálovice v. r.
starosta města Jemnice

Dnešního dne, měsíce a roku byla na základě usnesení rady Obce Kralice na Oslavou ze den 26. srpna 2004 a usnesení 
zastupitelstva Obce Březník ze dne 18. 02. 2005 uzavřena tato:

Veřejnoprávní smlouva
o zajištění přestupkové agendy orgány Obce Kralice na Oslavou ve správním obvodu obce Březník

čl. I
Účastníci smlouvy

1. Obec Březník, zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Mojžíšem, adresa obecního úřadu: Březník čp. 247, 675 74   
Březník, IČO: 289132, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměšť nad Oslavou
2. Obec Kralice na Oslavou, zastoupená starostou obce Ing. Emilem Dračkou, adresa obecního úřadu: Kralice na 
Oslavou čp. 78, 675 72   Kralice na Oslavou, IČO: 289698, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Náměšť nad Oslavou

čl. II
Předmět smlouvy

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

čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Dle této smlouvy budou správní orgány obce Kralice na Oslavou místně příslušnými přestupkovými orgány v řízení 
ve správním obvodu obce Březník.

2. Orgány obce Kralice na Oslavou budou vykonávat za orgány obce Březník přestupkovou agendu dle následujícího 
ustanovení přestupkového zákona:
- § 29a – přestupky na úseku vyhledávání, ochrany využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa,
- § 46 – přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, 
- § 47 a 48 – přestupky proti veřejnému pořádku,
- § 49 – přestupky proti občanskému soužití,
- § 50 – přestupky proti majetku,

- a dle § 28 odst. 1 písm. a) až d) zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
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čl. IV
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Březník ze svého rozpočtu obci Kralice na Oslavou na 
jeho účet 111226407/0300 příspěvek ve výši 100,- Kč, slovy: jednostokorun za každý projednávaný přestupek.

2. Příspěvek se poskytne na základě faktury vystavené obcí Kralice na Oslavou se splatností 15ti dnů od jeho doručení 
obci Březník.

3. Správní poplatky, pokuty a náklady řízení uložené při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Kralice na 
Oslavou.

čl. V
Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá od 1. března 2005 na dobu neurčitou, nejméně však do 31. prosince 2006. Podléhá schválení 
Krajského úřadu kraje Vysočina. Uzavřena je dnem, kdy nabude právní moci souhlasné rozhodnutí Krajského úřadu 
kraje Vysočina s touto smlouvou.

2. Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná 
běžet od prvého dne následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, jež je určena. Dále lze ukončit 
tento smluvní vztah písemnou dohodou smluvních stran.

čl. VI
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. K platnosti takové změny se vyžaduje souhlas 
krajského úřadu.

2. Pokud nebude dán podnět krajskému úřadu ke zrušení smlouvy nejméně dva měsíce před ukončením smluvní doby, 
prodlužuje se automaticky tato veřejná smlouva o další rok.

3. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím schválení krajským úřadem na úředních deskách svých 
úřadů, nejméně po dobu 15ti dnů. Zároveň ji předají k publikování ve věstníku právních předpisů kraje Vysočina.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran, 
stejně tak jako jeden stejnopis obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy a žádostí o zveřejnění ve věstníku právních předpisů kraje Vysočina.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

6. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Březník a rady obce Kralice na Oslavou a 
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

7. Obec Březník předá do 20ti dnů ode dne uzavření této smlouvy obci Kralice na Oslavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činnosti podle čl. III této smlouvy. Obec Kralice na Oslavou pak vede po dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou agendu, která po skončení platnosti této smlouvy zůstane uložena na Obecním úřadě 
Kralice na Oslavou.

V Kralicích na Oslavou dne ….. 2005

starosta obce Březník v. r.      starosta obce Kralice na Oslavou  v. r. 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 27. 9. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce 
Daňkovice ze dne 12. 11. 2004 č. 10/04/OZ 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 Daňkovice, zastoupená starostou obce Jaromírem Kaláškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Daňkovice čp. 
9, 592 03  Sněžné, kraj Vysočina,  IČO: 00599352, č. účtu: 18122/0100 (dále jen obec)
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány 
města 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

1. 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. 1. 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.

2. 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 1400,- Kč.

3. 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).

4. 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.

5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. 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. 2008.

2. 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.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o 
udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní 
lhůta činí šest  měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.

7. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 13. 1. 2005

Josef   Sokolíček v. r.        Jaromír  Kalášek  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě     starosta obce Daňkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 27. 9. 2004 č. 41 a rozhodnutí starosty obce Líšná  ze 
dne 20. 10. 2004  č. 188/04 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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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 Líšná, zastoupená starostou obce Rudolfem Mrázkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Líšná 41, 592 03 
Sněžné, kraj Vysočina,  IČO: 00599557, č. účtu: 30324-751/0100 (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

1. 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. 1. 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.

2. 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 1400,- Kč.

3. 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).

4. 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.

5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. 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. 2008.

2. 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.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o 
udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní 
lhůta činí šest  měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.

7. 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. 
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V Novém Městě na Moravě dne  11. 11. 2004

Josef   Sokolíček  v. r.        Rudolf  Mrázek   v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě     starosta obce Líšná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 27. 9. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Podolí  
ze dne 28. 2. 2005 č. 1 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 Podolí, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Blažkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Podolí 29, 592 55  
Bobrová, kraj Vysočina,  IČO: 00599689, č. účtu: 18229751/0100 (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

1. 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. 1. 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.

2. 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 1400,- Kč.

3. 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).

4. 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.

5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. 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. 2008.

2. 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.
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3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o 
udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní 
lhůta činí šest  měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.

7. 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 28. 2. 2005

Josef  Sokolíček v. r.        Ing. Pavel  Blažek  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě     starosta obce Podolí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 27. 9. 2004 č. 41 a rozhodnutí starosty obce Radešín  
ze dne 15. 10. 2004  uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: Městský 
úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové 
Město na Moravě (dále jen město)
a
Obec Radešín, zastoupená starostou obce Bohuslavem Bartošem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Radešín 19, 592 
55   Bobrová, kraj Vysočina,  IČO: 00599727, č. účtu: 31925-751/0100 (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

1. 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. 1. 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.

2. 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 1400,- Kč.

3. Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně 
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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).

4. 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.

5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. 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. 2008.

2. 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.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o 
udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní 
lhůta činí šest  měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.

7. 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 15. 10. 2004

Josef   Sokolíček  v. r.        Bohuslav Bartoš   v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě     starosta obce Radešín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a usnesení zastupitelstva obce Zubří  
ze dne 20. 10. 2004 č. 11 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  Zubří, zastoupená  starostou obce Ing. Vladimírem Novotným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Zubří 37, 592 31 Nové Město na Moravě, kraj Vysočina,  IČO: 00842656, č. účtu: 37526-751/0100 (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

1. 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. 1. 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.

2. 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 1400,- Kč.

3. 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).

4. 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.

5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. 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. 2008.

2. 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.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o 
udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní 
lhůta činí šest  měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.

7. 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 20. 10. 2004

Josef   Sokolíček  v. r.        Ing.  Vladimír  Novotný  v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě     starosta obce Zubří

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2004 č. 41 a rozhodnutí starosty obce Borovnice  
ze dne 3. 10. 2005 č. 1 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  Borovnice, zastoupená  starostou obce Eduardem Holešem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Borovnice 54, 
592 42 Jimramov, kraj Vysočina,  IČO: 00599301, č. účtu: 17023-751/0100 (dále jen obec)
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány 
města 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

1. 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. 1. 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.

2. 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 1400,- Kč.

3. 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).

4. 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.

5. Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

1. 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. 2008.

2. 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.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Nové Město na Moravě ze dne 27. 9. 2004 č. 41 a rozhodnutí 
starosty obce Borovnice ze dne 3. 10. 2005 č. 1 a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu  o udělení souhlasu k 
uzavření smlouvy.

6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní 
lhůta činí šest  měsíců a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.

7. 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 3. 10. 2005

Josef   Sokolíček  v. r.        Eduard  Holeš   v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě     starosta obce Borovnice



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 7/2005 Strana 21

Veřejnoprávní smlouva
Na základě opatření starosty obce Dehtáře ze dne 16. 2. 2005 a usnesení rady města Pelhřimova ze dne 2. února 2005 č. 
51 uzavírají dne 28. 2. 2005 a níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Dehtáře, zastoupená starostkou obce Jiřinou Šeredovou, adresa: Obec Dehtáře, 393 01   Pelhřimov
a
2. Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí Město Pelhřimov
č. 1, 393 25   Pelhřimov

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pelhřimova budou vykonávat ve správním obvodu obcí Dehtáře přenesenou působnost svěřenou orgánům 
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dehtáře ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet 
č. 622101359/0800, variabilní symbol 6171232411 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětiset korun) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dehtáře nebo jehož pachatelem měl být občan obce 
Dehtáře.
Příspěvek se obec Dehtáře zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 
15 dnů od výzvy města Pelhřimov. 

Čl. V
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím 
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2005.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrž obec Dehtáře, jeden stejnopis 
město Pelhřimov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Dehtáře a usnesení rady města Pelhřimova a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Pelhřimov dne 28. 2. 2005-10-17

Leopold Bambula  v. r.       starosta obce  v. r.
starosta města        razítko obce
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě opatření starosty obce Nová Cerekev ze dne 1. 12. 2004  a  usnesení rady města Pelhřimova ze dne 2. února 
2005 č. 51 uzavírají dne 1. 3. 2005 a níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Nová Cerekev, zastoupená starostou obce Milanem Blažkem, adresa: Obec Nová Cerkev 276, 393 15   Nová Obec Nová Cerekev, zastoupená starostou obce Milanem Blažkem, adresa: Obec Nová Cerkev 276, 393 15   Nová Obec Nová Cerekev
Cerekev
a
2. Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí Město Pelhřimov
č. 1, 393 25   Pelhřimov

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Pelhřimova budou vykonávat ve správním obvodu obcí Nová Cerekev přenesenou působnost svěřenou 
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nová Cerekev ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na 
jeho účet č. 622101359/0800, variabilní symbol 6171232407 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětiset korun) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Nová Cerekev nebo jehož pachatelem měl 
být občan obce Nová Cerkev.
Příspěvek se obec Nová Cerkev zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to 
do 15 dnů od výzvy města Pelhřimov. 

Čl. V
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím 
uzavřením nabude právní moci, do 31. 12. 2005.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření 
této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrž obec Nová Cerekev, jeden stejnopis 
město Pelhřimov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Nová Cerekev a usnesení rady města Pelhřimova a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Pelhřimov dne 1. 3. 2005

Leopold Bambula  v. r.       starosta obce  v. r.
starosta města        razítko obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 25. 4. 2005 č. 024-VPS/05 a usnesení Zastupitelstva obce Bítovčice ze 
dne 26. 5. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Bítovčice, zastoupená starostou obce Jaroslavem Částkou, adresa obecního úřadu: Bítovčice 124, 588 22 Luka 
nad Jihlavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec 
Bítovčice“)
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

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná 
vykonávat namísto orgánů obce Bítovčice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti 
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..

(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní 
obvod obce Bítovčice.

(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.

Čl. III
Úhrada nákladů

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bítovčice ze svého rozpočtu obci Polná 
na její účet č. 1221-681/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000,- Kč 
(slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý přestupek projednaný orgánem obce Polná namísto orgánu obce 
Bítovčice.

(2) Obec Bítovčice poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené obcí Polná.
Čl. IV

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

Čl. V 
Společná ustanovení

(1) Obec Bítovčice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s 
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní.

(3) Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci 
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Bítovčice, 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.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Bítovčice a usnesení Rady města Polná o souhlasu s 
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření 
smlouvy.

V Polné dne 26. 4.  2005      V Bítovčicích dne 27. 5. 2005
Jindřich Skočdopole v.r.      Jaroslav Částka  v.r.
starosta  města Polná                                              starostka obce Bítovčice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 23. 3. 2005 č. 023-VPS/05 a usnesení Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 
7.  4. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec  Kozlov, zastoupená  starostkou  obce Alžbětou Rychteckou,  adresa  obecního úřadu:  Kozlov  68, Obec  Kozlov, zastoupená  starostkou  obce Alžbětou Rychteckou,  adresa  obecního úřadu:  Kozlov  68, Obec  Kozlov
588 21 Velký Beranov,  kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen 
„obec Kozlov“)
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

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná 
vykonávat namísto orgánů obce Kozlov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti 
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..

(2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní 
obvod obce Kozlov.

(3) Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
(4) Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.

Čl. III
Úhrada nákladů

(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kozlov ze svého rozpočtu obci Polná na 
její účet č. 1221-681/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: 
Jedentisíckorunčeských) za každý přestupek projednaný orgánem obce Polná namísto orgánu obce  Kozlov.

(2) Obec Kozlov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené obcí Polná.
Čl. IV

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

Čl. V 
Společná ustanovení

(1) Obec Kozlov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s 
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dní.

(3) Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci 
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Kozlov, 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.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kozlov 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 24. 3.  2005      Ve Kozlově dne 7. 4. 2005
Jindřich Skočdopole v.r.      Alžběta Rychtecká v.r.
starosta  města Polná                                          starostka obce Kozlov



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 7/2005 Strana 25

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Čechtín ze dne 26. 11. 2004  a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Čechtín, zastoupená starostou obce Josefem Molákem, adresa sídla obce: Čechtín 1, kraj Vysočina, IČ: 00289205, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 5920-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
města Třebíče (dále jen „obec Čechtín“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čechtín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1192,- Kč (slovy: jedentisícjednostodeva
desátdva korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Čechtín k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V 
dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Čechtín uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen 
v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
000068, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
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c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Čechtín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s 
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čechtín, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Čechtín a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 9. 2. 2005      V Čechtíně dne 19. 1. 2005
Miloš Mašek v. r.        Josef  Molák  v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce  

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Lipník ze dne  14.  3.  2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lipník, zastoupená starostou obce Ing. Karlem Pléhou, adresa sídla obce: Lipník čp. 106, kraj Vysočina, IČ: 
00289795, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 9227-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíče (dále jen „obec Lipník“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec  Lipník  ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.344,- Kč (slovy: jedentisíctřistačtyři
cetčtyři korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Lipník k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V 
dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Lipník uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v 
předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
000074, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Lipník předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s 
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lipník, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Lipník a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1 výše)

V Třebíči dne 20. 3. 2005      V Lipníku  dne  15. 3. 2005
Miloš Mašek v. r.        Ing. Karel Pléha v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce Lipník
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Benetice ze dne 27. 8. 2004  a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Benetice, zastoupená starostou obce Jiřím Vlachem, adresa sídla obce: Benetice čp. 46, kraj Vysočina, IČ: 
00375381, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 14421-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Benetice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Benetice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho 
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 748,- Kč (slovy: sedmsetčtyřicetosm 
korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Benetice k 1. lednu roku, 
ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším 
období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Benetice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských 
cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího 
vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000076, 
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně
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c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona). 

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Benetice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Benetice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Benetice  a usnesení rady města Třebíče o 
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1 výše).
(9) Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městem Třebíč, 

která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro 
účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

(10) O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Třebíč dne 26. 3. 2004 usnesením č. 40-2004-11.

V Třebíči dne 18. 7. 2005      V Beneticích dne 15. 6. 2005
Miloš Mašek v. r.       Jiří Vlach  v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Hodov ze dne 4. 3. 2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Hodov, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Hortem, adresa sídla obce: Hodov čp. 54, kraj Vysočina, IČ: Obec Hodov, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Hortem, adresa sídla obce: Hodov čp. 54, kraj Vysočina, IČ: Obec Hodov
00376850, bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č. ú. 11626-711/0100, příslušná do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Hodov“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.

Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní 
obvod obce Hodov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města 
Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města 
Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hodov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1168,- Kč (slovy: jedentisícjednostošed
esátosm korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Hodov k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V 
dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Hodov uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen 
v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
000073, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Společná ustanovení
(1) Obec Hodov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s 

výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hodov, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Hodov a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.
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(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše).

V Třebíči dne 31. 5. 2005      V Hodově  dne 15. 3. 2005
Miloš Mašek v. r.      Ing. Jiří Hort  v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Nárameč ze dne 14. 1. 2005  a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Nárameč, zastoupená starostou obce Pavlem Nováčkem, adresa sídla obce: Nárameč čp. 7, kraj Vysočina, 
IČ: 00378216, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 13322-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Nárameč“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nárameč ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho 
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1416,- Kč (slovy: jedentisícčtyřistaš
estnáct korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Nárameč  k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. 
V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s 
uzavřením smlouvy je povinna obec Nárameč uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle 
následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
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000069, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Nárameč předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nárameč, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Nárameč a usnesení rady města Třebíče o 
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše).

V Třebíči dne 9. 2. 2005      V Náramči dne 26. 1. 2005

Miloš Mašek v. r.       Pavel Nováček  v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Pokojovice ze dne 11. 1. 2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Pokojovice, zastoupená starostou obce Liborem Pekárkem, adresa sídla obce: Pokojovice čp. 50, kraj Vysočina, 
IČ: 00378461, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 18422-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Pokojovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pokojovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho 
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 380,- Kč (slovy: třistaosmdesát 
korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Pokojovice k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V 
dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Pokojovice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských 
cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
000070, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Pokojovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pokojovice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Pokojovice a usnesení rady města Třebíče o 
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.
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(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva  nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše).

V Třebíči dne 9. 2. 2005      V Pokojovicích dne 26. 1. 2005
Miloš Mašek v. r.        Libor Pekárek  v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce Pokojovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Pozďatín ze dne 20. 5. 2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Pozďatín, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Dundelem, adresa sídla obce: Pozďatín čp. 75, kraj 
Vysočina, IČ: 00378356, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 13920-711/0100, příslušná do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Pozďatín“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pozďatín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho 
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 720,- Kč (slovy: sedmsetdvacet 
korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Pozďatín k 1. lednu roku, 
ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V dalším 
období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Pozďatín uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen 
v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
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Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 000075, 
vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Pozďatín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pozďatín, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Pozďatín a usnesení rady města Třebíče o 
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše)

V Třebíči dne 31. 5. 2005      Ve  Pozďatíně dne 25. 5. 2005

Miloš Mašek v. r.       Ing. František Dundel v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Střítež ze dne 27. 7. 2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Střítež, zastoupená starostou obce Ing. Emilem Vaníčkem, adresa sídla obce: Střítež  čp. 42, kraj Vysočina, 
IČ: 60418559, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 6619800287/0100, příslušná do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Střítež“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střítež ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet 
úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1956,- Kč (slovy: jedentisícdevětsedpa
desátšest korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Střítež k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. V 
dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením 
smlouvy je povinna obec Střítež uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen v 
předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
000077, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Společná ustanovení
(1) Obec Střítež předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s 

výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Střítež  a usnesení rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
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(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše)

V Třebíči dne 18. 8. 2005      Ve  Stříteži dne 1. 8. 2005
Miloš Mašek v. r.       Ing. Emil Vaníček v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Výčapy ze dne 26. 1. 2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Výčapy, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Jonášem, adresa sídla obce: Výčapy čp. 79, kraj Vysočina, IČ: Obec Výčapy, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Jonášem, adresa sídla obce: Výčapy čp. 79, kraj Vysočina, IČ: Obec Výčapy
00378356, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 13920-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Výčapy“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Výčapy ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho 
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 3192,- Kč (slovy: třitisícejednos
todevadesátdva korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Výčapy 
k 1. lednu roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření 
smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím 
se s uzavřením smlouvy je povinna obec Výčapy uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle 
následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
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000071, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Čl. V
Společná ustanovení

(1) Obec Výčapy předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s 
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Výčapy, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Výčapy a usnesení rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu 
k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše)

V Třebíči dne 31. 5. 2005      Ve  Výčapech dne 8. 3. 2005
Miloš Mašek v. r.       Ing.Jiří Jonáš  v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce Výčapy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení zastupitelstva obce Zašovice ze dne 3. 2. 2005 a usnesení rady města Třebíč č. 40 ze dne 26. 3. 
2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Zašovice, zastoupená starostou obce Josefem Běhalem, adresa sídla obce: Zašovice čp. 2, kraj Vysočina, 
IČ: 00599155, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 14325-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Zašovice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zašovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho 
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 432,- Kč (slovy: čtyřistatřicetdva 
korun českých) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Zašovice k 1. lednu 
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem  do 30 dnů po uzavření smlouvy. 
V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s 
uzavřením smlouvy je povinna obec Zašovice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle 
následujícího vzorce:
N(t+1) = Nt x(It x(It t /100)t /100)t

kde: N( t + 1)  je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce, a
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra infl ace vyjádřená 

  přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým   
  úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100, variabilní symbol 9222 
000072, vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet 
města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního 

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

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

Společná ustanovení
(1) Obec Zašovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související 

s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou 
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

(2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

(3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

(4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zašovice, jeden stejnopis 
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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(5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva obce Zašovice a usnesení rady města Třebíče o 
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení 
souhlasu k uzavření smlouvy.

(6) Nebude–li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích, případně občanským zákonem.

(7) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření 
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).

(8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz čl. IV odst. 1, výše)

V Třebíči dne 31. 5. 2005      Ve  Zašovicích dne 15. 2. 2005
Miloš Mašek v. r.       Josef  Běhal v. r. 
starosta města Třebíč       starosta obce Zašovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 9. 3. 2005 a usnesení Zastupitelstva obce Jihlávka ze dne 14. 1. 2005 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl V 
Společná ustanovení

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

V Třešti dne 15. 3. 2005      V  Jihlávce dne 30. 3. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.      MVDr. Jiří Košina  v.r.
starosta  města Třešť       starosta obce : Jihlávka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 4. 5. 2005 a usnesení Zastupitelstva obce Kaliště ze dne 7. 3. 2005 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl V 
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po  jejím uzavření na úředních deskách svých obecních 



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 7/2005Strana 42

úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů 
kraje. 
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Kaliště, jeden stejnopis město 
Třešť a jeden stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a Rady obce (Zastupitelstva obce) Kaliště a pravomocné 
rozhodnutí  Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Třešti dne 9. 5. 2005       V Kališti dne 10. 5. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.      Bohumil Novák  v.r.
starosta  města Třešť       starosta obce Kaliště

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení rady města Velká Bíteš ze dne 21. 2. 2005 č. 05/05 a usnesení zastupitelstva obce Vlkov ze dne 10. 
1. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Velká Bíteš, IČO: 00295647, zastoupené starostou města Mgr. Miroslavem Báňou, Masarykovo nám. 87, 595 
01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen 
„město Velká Bíteš“)
a
2. Obec Vlkov, IČO 00295752, zastoupená starostou obce RNDR. Alešem Tojánkem, Vlkov 104, PSČ 594 53, kraj Obec Vlkov, IČO 00295752, zastoupená starostou obce RNDR. Alešem Tojánkem, Vlkov 104, PSČ 594 53, kraj Obec Vlkov
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen „obec Vlkov“)

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 Vlkov 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 řízení pro správní 
obvod obce Vlkov.

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 poskytně obec Vlkov ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš na 
jeho účet č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětiset korun českých) za přestupek projednávaný 
orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Vlkov.

2.  Obec Vlkov poskytne uvedené 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 o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Vlkov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s 
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výkonem činnosti 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 spolu s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Vlkov o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velké Bíteši dne 23. 2. 2005-10-18     Ve Vlkově dne 11. 1. 2005-10-18
Město Velká Bíteš, zastoupené       Obec Vlkov, zastoupená
starostou Mgr. Miroslavem Báňou     starostou RNDr. Alešem Trojánkem

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva  obce 
Počítky ze dne 4. 7. 2005, 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
a
Obec Počítky, zastoupená starostkou Marií Pohankovou, IČO 00842281, Počítky 67, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Obec Počítky, zastoupená starostkou Marií Pohankovou, IČO 00842281, Počítky 67, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Obec Počítky

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 Počítky vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce Počítky 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 Počítky.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Počítky předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou 
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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 svýchúřadů nejméně 
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Po dobu platnosti této 
smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden 
stejnopis obec Počítky 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 Počítky o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 7. 2005
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Marie Pohanková  v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Počítky

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva obce 
Račín ze dne 27. 2. 2005, 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
a
Obec Račín, zastoupená starostou Ing. Ivo Mittermayerem, IČO 00842311, Račín 19, 592 11 Velká Losenice, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města 
Žďár nad Sázavou namísto orgánů obce Račín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce Račín 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 Račín.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. 2. 2005
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Ing.  Ivo  Mittermayer  v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Račín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva  obce 
Rudolec  ze dne 4. 2. 2005, 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
a
Obec Rudolec, zastoupená starostkou Danou Pavlasovou, IČO 00599786, Rudolec 65, 592 14 Nové Veselí, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár 
nad Sázavou namísto orgánů obce Rudolec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce Rudolec 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 Rudolec.

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

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

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne  7. 2. 2005
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Marie Pohanková  v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Rudolec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení zastupitelstva  obce 
Počítky ze dne 4. 7. 2005, 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 Sirákov, zastoupená starostou Petrem Jarošem, IČO 00545279, Sirákov 45, 592 12 Nížkov, kraj Vysočina Obec Sirákov, zastoupená starostou Petrem Jarošem, IČO 00545279, Sirákov 45, 592 12 Nížkov, kraj Vysočina Obec Sirákov

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 Sirákov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce Sirákov 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 Sirákov.

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

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

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 8. 2005
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Petr Jaroš  v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Sirákov
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Dne 23. 9. 2005 obdržel Krajský úřad kraje Vysočina oznámení Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem o zcizení 
1 ks malého kulatého razítka se státním znakem s rozlišovacím číslem 6/3 s textem Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem.:

Ke zcizení výše uvedeného kulatého razítka se státním znakem došlo dne 15. 9. 2005.

Veškeré písemnosti opatřené výše uvedeným razítkem je třeba dnem 15. 9. 2005 považovat za neplatné.
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