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Veřejnoprávní smlouva
Čl.I.
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 velké Meziříčí,
Zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem
(dále jen město Velké Meziříčí)
a
Obec Pavlínov, se sídlem Pavlínv 100, 594 01 Velké Meziříčí,
zastoupená starostou obce Jiřím Jašou, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále
jen obec Pavlínov)
uzavírají na základě usnesení rady města Velké Meziříčí ze dne 7. 3. 2007 a usnesení zastupitelstva obce Pavlínov ze dne
21. 4. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, budou orgány města Velké Meziříčí vykonávat namísto orgánů obce Pavlínov v jejím
správním obvodu přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném
touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude město Velké Meziříčí místně příslušným správním orgánem v řízení pro
správní obvod obce Pavlínov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Město Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Pavlínov 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 bude město Velké Meziříčí požadovat úhradu ve výši 500, Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Pavlínov nebo jehož pachatelem měl být občan obce
Pavlínov.
Faktura za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. 1. následujícího roku.
Čl.V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího roku po doručení písemné výpovědi. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úřední desce obecního (městského)
úřadu nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis
obec Pavlínov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velké Meziříčí a usnesení zastupitelstva obce Pavlínov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 6. 6. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
Starosta města

V Pavlínově dne 8. 6. 2007-08-16
Jiří Jaša v.r.
starosta obce
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Baliny ze dne 12. 11. 2007 č. 1/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Baliny, zastoupená starostou obce Pavlem Drápelou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Baliny, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFHE byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Baliny poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Baliny, nebo jehož pachatelem byl občan obce Baliny,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato doho á je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Baliny a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Baliny a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Balinách dne 13. 11. 2007
Pavel Drápela v.r.
starosta obce Baliny

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Bory ze dne 7. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Bory, zastoupená starostou obce Josefem Březkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bory, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFGJ byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Bory poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Bory, nebo jehož pachatelem byl občan obce Bory, se mění
z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Bory
a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Bory a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.

Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Borech dne 8. 11. 2007
Josef Březka v.r.
starosta obce Bory

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Březejc ze dne 15. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Březejc, zastoupená starostou obce Josefem Krejčím, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Březejc, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 9. 2. 2005, č.j.: KUJIP009LII0 byl udělen souhlas s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Březejc poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Březejc, nebo jehož pachatelem byl občan obce Březejc,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Březejc a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Březejc a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Březejci dne 16. 11. 2007
Josef Krejčí v.r.
starosta obce Březejc

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Černá ze dne 24. 10. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Černá, zastoupená starostou obce Paeddr.. Vítězslavem Plockem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Černá, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFFO byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Černá poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Černá, nebo jehož pachatelem byl občan obce Černá, se
mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Černá a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Černá a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Černé dne 24. 10. 2007
Paeddr.. Vítězslav Plocek v.r.
starosta obce Černá
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Dobrá Voda ze dne 24. 10. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce Pavlem Vítkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dobrá Voda, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 27. 6. 2003, č.j.: KUJIP003R9EZ byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Dobrá Voda poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Dobrá Voda, nebo jehož pachatelem byl občan obce Dobrá
Voda, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Dobrá Voda a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Dobrá Voda a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Dobré Vodě dne 25.10. 2007
Pavel Vítek v.r.
starosta obce Dobrá Voda

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Dolní Libochová ze dne 1. 11. 2007 č. 9 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Dolní Libochová, zastoupená starostkou obce Olgou Válkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dolní
Libochová, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFET byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Dolní Libochová poskytne městu Velké Meziříčí za každý
projednaný přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Dolní Libochová, nebo jehož pachatelem byl
občan obce Dolní Libochová, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Dolní
Libochová a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Dolní Libochová
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Dolní Libochové dne 2. 11. 2007
Olga Válková v.r.
starosta obce Dolní Libochová

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Horní Radslavice ze dne 4. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Horní Radslavice, zastoupená starostou obce Radkem Pospíšilem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Horní
Radslavice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFC3 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Horní Radslavice poskytne městu Velké Meziříčí za každý
projednaný přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Horní Radslavice, nebo jehož pachatelem byl
občan obce Horní Radslavice, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Horní
Radslavice a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Horní Radslavice
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Horních Radslavicích dne 4. 11. 2007
Radek Pospíšil v.r.
starosta obce Horní Radslavice

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Jabloňov ze dne 1. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Jabloňov, zastoupená starostou obce Pavlem Švecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Jabloňov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 27. 6. 2003, č.j.: KUJIP003R9IF byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Jabloňov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Jabloňov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Jabloňov,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Jabloňov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Jabloňov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Jabloňově dne 1. 11. 2007
Pavel Švec v.r.
starosta obce Jabloňov
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Jívoví ze dne 30. 10. 2007 č. 7 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Jívoví, zastoupená starostou obce Milošem Holánem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Jívoví, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFB8 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Jívoví poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Jívoví, nebo jehož pachatelem byl občan obce Jívoví,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Jívoví a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Jívoví a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Jívoví dne 1. 11. 2007
Miloš Holán v.r.
starosta obce Jívoví

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Kadolec ze dne 21. 11. 2007 č. 10/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Kadolec, zastoupená starostou obce Jiřím Novákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kadolec, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí

Částka 1/2008

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 11

Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP003R9FU byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Kadolec poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kadolec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Kadolec,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Kadolec a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Kadolec a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.

Ve Velkém Meziříčí dne 4. 12. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Kadolci dne 22. 11. 2007
Jiří Novák v.r.
starosta obce Kadolec

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Kozlov ze dne 21. 11. 2007 č. 6/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Kozlov, zastoupená starostou obce Jaromírem Plodkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kozlov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RFAD byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Kozlov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
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přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kozlov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Kozlov,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Kozlov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Kozlov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.

Ve Velkém Meziříčí dne 4. 12. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Kozlově dne 22. 11. 2007
Jaromír Plodek v.r.
starosta obce Kozlov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva městyse
Křižanov ze dne 22. 11. 2007 č. 12/07 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Městys Křižanov, zastoupená starostou obce Antonínem Kaniou Drápelou, adresa úřadu městyse: Úřad městyse
Křižanov, Benešovo nám. 12, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké
Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF8N byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který městys Křižanov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu městyse Křižanov, nebo jehož pachatelem byl občan městyse
Křižanov, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden městys
Křižanov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
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Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva městyse Křižanov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. 12. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Křižanově dne 27. 11. 2007
Antonín Kania v.r.
starosta městyse Křižanov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Kundratice ze dne 27. 11. 2007 č. 7/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Kundratice, zastoupená starostou obce Stanislavem Bajerem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kundratice,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF9I byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Kundratice poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kundratice, nebo jehož pachatelem byl občan obce
Kundratice, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Kundratice a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Kundratice a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. 12. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Kundraticích dne 27. 11. 2007
Stanislav Bajer v.r.
starosta obce Kundratice

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva městyse
Měřín ze dne 5. 11. 2007 č. 52/07 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
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Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Městys Měřín, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Servítem, adresa úřadu městyse: Úřad městyse Měřín, Náměstí
106, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF7S byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který městys Měřín poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu městyse Měřín, nebo jehož pachatelem byl občan městyse
Měřín, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden městys
Měřín a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva městyse Měřín a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Měříně dne 6. 11. 2007
Ing. Jiří Servít v.r.
starosta městyse Křižanov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Meziříčko ze dne 29. 10. 2007 č. 5 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Meziříčko, zastoupená starostou obce Pavlem Sekničkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Meziříčko, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
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Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF6X byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Meziříčko poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Meziříčko, nebo jehož pachatelem byl občan obce
Meziříčko, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Meziříčko a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Meziříčko a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.

Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Meziříčku dne 30. 10. 2007
Pavel Seknička v.r.
starosta obce Meziříčko

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Moravec ze dne 26. 10. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Moravec, zastoupená starostou obce Oldřichem Uhlířem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Moravec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP004EXDO byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Moravec poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Moravec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Moravec,
se mění z 500 Kč na 1 500, Kč za každý projednaný přestupek.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Moravec a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Moravec a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Moravci dne 1. 11. 2007
Oldřich Uhlíř v.r.
starosta obce Moravec

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Netín ze dne 7. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Netín, zastoupená starostou obce Karelm Liškařem Drápelou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Netín, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP003R9GP byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Netín poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Netín, nebo jehož pachatelem byl občan obce Netín,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Netín
a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Netín a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Netíně dne 9. 11. 2007
Karel Liškař v.r.
starosta obce Netín
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Ořechov ze dne 2. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Ořechov, zastoupená starostkou obce Petrou Slámovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ořechov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF47 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Ořechov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Ořechov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Ořechov,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Ořechov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Ořechov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Ořechově dne 3. 11. 2007
Petra Slámová v.r.
starostka obce Ořechov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Oslavice ze dne 16. 11. 2007 č. 25/4/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Oslavice, zastoupená starostou obce Ladislavem Vafkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Oslavice, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF3C byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Oslavice poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Oslavice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Oslavice,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Oslavice a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Oslavice a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 26. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Oslavici dne 19. 11. 2007
Ladislav Vafek v.r.
starosta obce Oslavice

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Oslavička ze dne 2. 11. 2007 č. 11/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Oslavička, zastoupená starostou obce Bohuslavem Kandrnálem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Oslavička,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP001JLMD byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Oslavička poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Oslavička, nebo jehož pachatelem byl občan obce
Oslavička, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.

Částka 1/2008

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 19

Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Oslavička a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Oslavička a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Oslavičce dne 3. 11. 2007
Bohuslav Kandrnál v.r.
starosta obce Oslavička

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Otín ze dne 9. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Otín, zastoupená starostou obce Jiřím Mrázkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Otín, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP001JLLI byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Otín poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Otín, nebo jehož pachatelem byl občan obce Otín, se mění
z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Otín
a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Otín a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. 12. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Otíně dne 9. 11. 2007
Jiří Mrázek v.r.
starosta obce Otín
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Pavlínov ze dne 9. 11. 2007 č. 9/07 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Pavlínov, zastoupená starostou obce Jiřím Jašou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Pavlínov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 18. 7. 2007, č.j.: KUJI 49238/2007 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Pavlínov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Pavlínov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Pavlínov,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Pavlínov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Pavlínov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Pavlínově dne 9. 11. 2007
Jiří Jaša v.r.
starosta obce Pavlínov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Radenice ze dne 31. 10. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Radenice, zastoupená starostou obce Josefem Sýkorou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radenice, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESHK byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Radenice poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Radenice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Radenice,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Radenice a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Radenice a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Radnicích dne 31.10. 2007
Josef Sýkora v.r.
starosta obce Radenice

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Ruda ze dne 1. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Ruda, zastoupená starostou obce Ing. Karelem Dvořákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ruda, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP004ex98 udělen souhlas s uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Ruda poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Ruda, nebo jehož pachatelem byl občan obce Ruda,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
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úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Ruda
a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Ruda a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. 12. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Rudě dne 2. 11. 2007
Ing. Karel Dvořák v.r.
starosta obce Ruda

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Sklené nad Oslavou ze dne 7. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Sklené nad Oslavou, zastoupená starostkou obce Alenou Klusáčkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad
Sklené nad Oslavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 27. 6. 2003, č.j.: KUJIP004EX71 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Sklené nad Oslavou poskytne městu Velké Meziříčí za každý
projednaný přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Sklené nad Oslavou, nebo jehož pachatelem
byl občan obce Sklené nad Oslavou, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Sklené nad Oslavou a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Skleném nad Oslavou dne 8. 11. 2007
Alena Klusáčková v.r.
starostka obce Sklené nad Oslavou
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Stránecká Zhoř ze dne 2. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Stránecká Zhoř, zastoupená starostou obce Antonínem Račickým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Stránecká
Zhoř, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESFU byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Stránecká Zhoř poskytne městu Velké Meziříčí za každý
projednaný přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Stránecká Zhoř, nebo jehož pachatelem byl
občan obce Stránecká Zhoř, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Stránecká Zhoř a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Stránecká Zhoř
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Stránecké Zhoři dne 5. 11. 2007
Antonín Račický v.r.
starosta obce Stránecká Zhoř

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Sviny ze dne 1. 11. 2007 č. 10 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Sviny, zastoupená starostou obce Josefem Syslem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sviny, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESD4 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Sviny poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Sviny, nebo jehož pachatelem byl občan obce Sviny,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Sviny
a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Sviny a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Svinech dne 2. 11. 2007
Josef Sysel v.r.
starosta obce Sviny

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Tasov ze dne 26. 10. 2007 č. 10 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Tasov, zastoupená starostou obce Josefem Borůvkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Tasov, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESBE byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Tasov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Tasov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Tasov, se
mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
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Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Tasov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Tasov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 13. 11. 2007
Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

V Tasově dne 29. 10. 2007
Josef Borůvka v.r.
starosta obce Tasov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Počítky ze dne 7. 11. 2007, 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, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Počítky , zastoupená starostkou paní Marií Pohankovou, IČO 00842281, Počítky 67, 591 01 Žďár nad Sázavou,
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 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, odbor
majetkoprávní, 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, odbor
majetkoprávní, 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, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Počítky.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, 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 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. 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 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.
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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 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 8. 11. 2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Marie Pohanková v. r.
starostka obce Počítky

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Světnov ze dne 19. 11. 2007, 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, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Světnov, zastoupená starostou panem Pavlem Štefanem, IČO 00545031, Světnov 62, 591 01 Žďár nad Sázavou,
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 Světnov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Světnov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Světnov.
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, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Světnov 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, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Světnov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Světnov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. 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 Světnov 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
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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 Světnov 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 Světnov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 11. 2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Pavel Štefan v. r.
starostka obce Světnic

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 31. 10. 2007 a opatření starosty obce Svépravice, ze dne 3. 10.
2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I.
Smluvní strany
Obec Svépravice‚ identifikační číslo: 00515825, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Hlomem‚ se sídlem
Svépravice 60, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. Č.ú.: 32826261/0100 (dále jen „obec“)
a
Město Pelhřimov, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou se sídlem
Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností. Č.ú.: 190622101359/0800, variabilní symbol 00515825 (dále jen „město“)
Čl. II.
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2007.
Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu
města bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování,
a to do 15 dnů od výzvy města.
Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
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Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude podepsána,
ji obec zašle ke schválení příslušnému krajskému úřadu. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí
příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro městys, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou projevem
jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní důsledky,
a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují, že tato
smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 1. 11. 2007
Leopold Bambula
v. r.
starosta města
Mgr. Bohumil Kovanda v.r.
místostarosta

Ve Svépravicích, dne 17. 11. 2007
Ing. Václav Hlom v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice č. 4a ze dne 15.11.2007 a usnesení Zastupitelstva obce Červená
Lhota ze dne 24.10.2007 uzavírají dne 20.11.2007 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Obec Přibyslavice, se sídlem: Obecní úřad Přibyslavice, Na Návsi 40, 675 21 Okříšky identifikační číslo: 00290203;
Bankovní spojení: KB Třebíč č.ú. 4821-711/0100, zastoupená starostou: Romanem Vrbkou, příslušnost do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
a
Obec Červená Lhota, se sídlem: Obecní úřad Červená Lhota, čp. 30, 675 07 Čechtín, identifikační číslo: 00376787;
Bankovní spojení KB Třebíč č.ú. 15221711/0100, zastoupená starostou: Miroslavem Semrádem, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
obce Přibyslavice namísto orgánů obce Červená Lhota vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem
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orgánům obce Červená Lhota v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude starosta obce
Přibyslavice - místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Červená Lhota, dle článku III.
této veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Starosta obce Přibyslavice bude vykonávat ve správním obvodu obce Červená Lhota přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném § 8, § 9 a § 76 odst. 1 a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., k provedení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Čl.IV.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Červená Lhota ze svého rozpočtu obci Přibyslavice
dohodnutou úhradu ve výši 500 Kč (slovy pět set Kč) za každé řešené rozhodnutí, spadající do správního obvodu obce
Červená Lhota.
Fakturu na úhradu vystaví obec Přibyslavice do 15 dnů po vystavení rozhodnutí.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením, nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Červená Lhota, jeden obec
Přibyslavice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí a souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice, usnesení Zastupitelstva obce Červená Lhota,
a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Červené Lhotě dne 20.11.2007
Miroslav Semrád v.r.
starosta obce Červená Lhota

V Přibyslavicích dne 20.11.2007
Roman Vrbka v.r.
starosta obce Přibyslavice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Horní Rožínka ze dne 20. 1. 2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Horní Rožínka, zastoupená starostou obce Ing. Lubošem Vetešníkem, 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
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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 1200 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 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Horní Rožínka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Horní
Rožínka a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.9.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Luboš Vetešník v.r.
starosta obce Horní Rožínka

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Stropešín
a základě zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád) uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Stropešín, zastoupená starostou obce panem Kamilem Korčekem, IČO: 44065507, bankovní spojení: KB Třebíč,
číslo účtu: 20629711/0100, adresa obecního úřadu: Stropešín 3, kraj Vysočina
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Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 500/2004
(správní řád) § 160 uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu. Město Hrotovice bude svými orgány vykonávat přenesenou
působnost na úseku projednávání přestupků na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve správním obvodu obce Stropešín, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly orgány obce Stropešín.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Stropešín zavazuje uhradit městu
Hrotovice částku ve výši 6 Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Hrotovice
ke konci každého 3. čtvrtletí kalendářního roku, přičemž doba splatnosti bude činit 15 dnů ode dne doručení faktury.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Hrotovice při plnění této smlouvy budou příjmem města Hrotovice.
Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran a to za dodržení ustanovení § 166 odst.
1 zák. 500/2004 Sb.
Byla stanovena smluvními stranami výpovědní lhůta veřejnoprávní smlouvy a to v délce 6 měsíců. Běh výpovědní lhůty
započne prvý den následujícího měsíce po obdržení výpovědi.
Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy a to jen na základě ustanovení § 167 zák.
500/2004 Sb.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice,
jeden obec Stropešín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17. 7. 2006, usnesení Zastupitelstva
obce Stropešín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Vše co není touto smlouvou řešeno a bude se v budoucnu dotýkat veřejnoprávní smlouvy se může řešit jen na základě
a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zák. 500/2004 Sb. správní řád.
Čl. V.
Smluvní strany prohlašují, že si veřejnoprávní smlouvu přečetly, že ujednání smlouvy je srozumitelné, s jejím ujednáním
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Hrotovicích dne 23. 7. 2007
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Kamil Korček v.r.
obec Stropešín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Březské ze dne
4. 9. 2007 č.9, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Město Velká Bíteš, zastoupené starostou města Mgr. Miroslavem Báňou
Masarykovo náměstí 87, 595 01Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
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2. Obec Březské, zastoupená starostou obce Ing. Bohumilem Káňou,
Březské, 594 53 Osová Bítýška, IČO: 00084409,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí, kraj Vysočina
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, a to projednávání přestupků dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 160
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Velká Bíteš namísto
orgánů obce Březské vykonávat přenesenou působnost dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Velká Bíteš.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu sjednaném v čl. II obec Březské poskytne ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš
na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1 000 Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Březské.
Obec Březské poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi jednou ze smluvních stran a s dohodnutou výpovědní
lhůtou tři měsíce, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou. Datum ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy bude
písemně oznámeno Krajskému úřadu kraje Vysočina.
Čl. V
Společná ustanovení
Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran o změně veřejnoprávní smlouvy se souhlasem
Krajského úřadu kraje Vysočina.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední elektronické desce), a to nejméně po dobu 15 dnů.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží smluvní strany a jeden stejnopis
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Velká Bíteš a usnesení Zastupitelstva obce Březské a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Ve Velké Bíteši dne 27.11.2006
Mgr. Miroslav Báňa v.r.
starosta města Velká Bíteš

V Březském dne 11. 9. 2007
Ing. Bohumil Káňa v.r.
starosta obce Březské

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Březí
nad Oslavou ze dne 21. 9. 20072006, 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, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Březí nad Oslavou, zastoupená starostou panem Pavlem Hladíkem, IČO 00600539, Březí nad Oslavou 47,
592 14 Nové Veselí, kraj Vysočina
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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 Březí nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce Březí nad Oslavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad
Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Březí
nad Oslavou .
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, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Březí nad Oslavou 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, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Březí nad Oslavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Březí nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou na jeho
účet příspěvek ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne
doručení vyúčtování, které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní
strany se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. 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 Březí nad Oslavou 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 Březí nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Březí nad
Oslavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 10. 2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Pavel Hladík v. r.
starosta obce Březí nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Malá
Losenice ze dne 26.10.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Malá Losenice, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Pibilem, IČO 00545171, Malá Losenice 30, 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 Malá Losenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Malá Losenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár
nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Malá
Losenice.
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, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Malá Losenice 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, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Malá Losenice .
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Malá Losenice městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. 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 Malá Losenice 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 Malá Losenice 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 Malá
Losenice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.10.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. Jaroslav Pibil v. r.
starosta obce Malá Losenice
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Veřejnoprávní smlouva
č. vps 15/2007 k zajištění výkonu přestupkové agendy
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Horní Paseka, zastoupená starostou obce panem Marcelem Paškem, adresa sídla obce:
Horní Paseka čp. 46, PSČ 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Horní Paseka č. 6/2007 ze dne 1. 6. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Horní Pasece dne 1.6.2007
Marcel Pašek v.r.
starosta obce Horní Paseka
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Veřejnoprávní smlouva
č. vps 11/2007 k zajištění výkonu přestupkové agendy
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Kožlí, zastoupená starostou obce panem Václavem Husákem, adresa sídla obce: Kožlí čp. 156, PSČ 582 93,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Kožlí č. 4/2007 ze dne 9.2.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Kožlí dne 9.2.2007
Václav Husák v.r.
starosta obce Kožlí
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Veřejnoprávní smlouva
č. vps 16/2007 k zajištění výkonu přestupkové agendy
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Kynice, zastoupená starostou obce panem Stanislavem Práškem, adresa sídla obce: Kynice čp. 38, PSČ 584 01
Ledeč nad Sázavou, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec
2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Kynice č. 7/2007 ze dne 12.7.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Kynicích 23.7.2007
Stanislav Prášek v.r.
starosta obce Kynice
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 6. 12. 2006 a usnesení rady městyse Nová Cerekev‚ ze dne
15. 11. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I.
Smluvní strany
Městys Nová Cerekev‚ identifikační číslo: 00248720, zastoupený starostkou městyse Mgr. Adrianou Kottovou‚
se sídlem Nová Cerkev 276, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako městys příslušný podle zvláštního právního
předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. Č.ú – 0622166339/0800 (dále jen
„městys“)
a
Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou se
sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
Č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 24872092 (dále jen „město“)
Čl. II.
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro městys
a za městys přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu městyse v rozsahu
vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu
městyse, a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správ ním obvodu městyse přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
Městys se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území městyse
nebo jehož pachatelem měl být občan městyse, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
Městys se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu
města bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování,
a to do 15 dnů od výzvy města.
Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude podepsána,
ji město zašle ke schválení příslušnému krajskému úřadu. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí
příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
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informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro městys, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou projevem
jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní důsledky,
a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují, že tato
smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 7. 12. 2006
Leopold Bambula
v. r.
starosta města
Mgr. Bohumil Kovanda v.r.
místostarosta

V Nové Cerekvi, dne 7. 12. 2006
Mgr. Adriana Kottová v.r.
starostka městyse

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. 10. 2005 a opatření starosty obce Nový Rychnov č. 1/2005,
ze dne 3. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I.
Smluvní strany
Obec Nový Rychnov‚ identifikační číslo: 00248738, zastoupená starostou obce Petrem Měkutou‚ se sídlem Nový
Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního
předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. Č.ú – 2424261/0100 (dále jen
„obec“)
a
Město Pelhřimov, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou se sídlem
Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností. Č.ú.: 190622101359/0800, variabilní symbol 6171232430 (dále jen „město“)
Čl. II.
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území městyse
nebo jehož pachatelem měl být občan městyse, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
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Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu
města bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování,
a to do 15 dnů od výzvy města.
Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou v odstavci
(1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude podepsána,
ji obec zašle ke schválení příslušnému krajskému úřadu. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí
příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů
informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro městys, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou projevem
jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní důsledky,
a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují, že tato
smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Novém Rychnově, dne 11. 11. 2005
Petr Měkuta v.r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice č. 4b ze dne 14.12.2005 a usnesení Zzastupitelstva obce Chlum
ze dne 28.11.2005 uzavírají dne 15.12.2005 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Obec Přibyslavice, se sídlem: Obecní úřad Přibyslavice, Na Návsi 40, 675 21 Okříšky identifikační číslo: 00290203
; Bankovní spojení: KB Třebíč č.ú. 4821-711/0100, zastoupená starostou: Romanem Vrbkou, příslušnost do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
a
Obec Chlum, se sídlem: Obecní úřad Chlum, čp. 63, 675 07 Čechtín, identifikační číslo: 00377309; Bankovní spojení
KB Třebíč č.ú. 722171 1/0100, zastoupená starostou: Jiřím Maškem, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Třebíč
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Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
obce Přibyslavice namísto orgánů obce Chlum vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům
obce Chlum v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude starosta obce Přibyslavice - místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Chlum, dle článku III. této veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Starosta obce Přibyslavice bude vykonávat ve správním obvodu obce Chlum přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 8, § 9 a § 76 odst. 1 a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., k provedení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlum ze svého rozpočtu obci Přibyslavice dohodnutou
úhradu ve výši 500 Kč (slovy pět set Kč) za každé řešené rozhodnutí, spadající do správního obvodu obce Chlum.
Fakturu na úhradu vystaví obec Přibyslavice do 15 dnů po vystavení rozhodnutí.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením, nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Chlum, jeden obec Přibyslavice
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí a souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce Přibyslavice, usnesení Zastupitelstva obce Chlum, a pravomocné
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
Chlum dne 15. 12. 2005
Jiří Mašek v. r.
starosta obce Chlum

Přibyslavice dne 15. 12. 2005
Roman Vrbka v.r.
starosta obce Přibyslavice

Město Havlíčkův Brod, zastoupené Ing. Tomášem Hermannem, členem zastupitelstva pověřeným výkonem pravomocí
starosty dle § 103 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod, kraj Vysočina,
na straně jedné
a
obec Bačkov, zastoupená starostou Miroslavem Karlem, Bačkov, kraj Vysočina, příslušná do správního území úřadu
obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu
Čl. I.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude na základě
pověření rady města odbor evidence obyvatel a matrik Městského úřadu v Havlíčkově Brodě vykonávat místo obce
Bačkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost na úseku rušení údaje o místu trvalého pobytu podle ustanoveni
§ 12 odst. 1) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
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pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 159 odst. 2, § 160 odst. 5, § 164 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude město Havlíčkův Brod příslušným správním orgánem pro obvod obce Bačkov.
Náklady na výkon státní správy na uvedeném úseku budou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod a obec Bačkov
je bude hradit ze svého rozpočtu.
Čl. II.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. III.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách podobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této
smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 24. 4. 2006 pod číslem usnesení 266/06 a Zastupitelstvo
obce Bačkov dne 3. dubna 2006 pod číslem usnesení 04/06.
Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou součást této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu kraje
Vysočina v Jihlavě o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.
Čl. IV.
Finanční vyrovnání
Smluvní strany se dohodly, že obec Bačkov bude platit za každé zahájené řízení částku 2 000 Kč.
Dále se obě smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená řízení fakturu do patnáctého
dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí Nařízení vlády
č. 142/1994 Sb.
V Havlíčkově Brodě dne 2. 5. 2006
Ing. Tomáš Hermann v. r.

V Bačkově dne 5. 5. 2006
Miroslav Karel v.r.

Veřejnoprávní smlouva
o rozšíření územní působnosti městské policie
uzavřená dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád a dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I.
Smluvní strany
1. Město Světlá nad Sázavou, IČO 00268 321, kraj : Vysočina, sídlo: 582 91 Světlá nad Sázavou,nám.Trčků z Lípy 18
zastoupené starostou Ing.Lenkou Arnotovou
(dále jen město Světlá nad Sázavou)
a
2. Město Ledeč nad Sázavou, IČO 00267759, kraj: Vysočina, sídlo: 584 01 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7
zastoupené starostou Stanislavem Vrbou
(dále jen město Ledeč nad Sázavou)
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s ust. § 3a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů bude Městská policie
zřízená městem Světlá nad Sázavou vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným v § 2 písm.c) zákona č. 553/
199 1 Sb. o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, též na území města Ledče nad Sázavou.
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Čl. III.
Rozsah výkonu působnosti
Shora označené smluvní strany se dohodly na tomto rozsahu úkolů městské policie: rozsah úkolů bude spočívat
v provádění kontrolního měření rychlosti radarem na území města Ledče nad Sázavou a v řešení přestupků uvedených
v § 86 písm. d) bodech 1 až 4 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zjištěných Městskou
policií Světlá nad Sázavou. Podle požadavku města Ledeč nad Sázavou - 2x až 3x ročně.
Při plnění úkolů bude městská policie využívat všechna oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
Plnění sjednaných úkolů bude městská policie provádět zpravidla tříčlennou hlídkou a formou nepravidelných výjezdů
městské policie na území města Ledeč nad Sázavou. Konkrétní termíny a časový rozsah jednotlivých výjezdů musí být
předem dohodnuty mezi starostou města Ledeč nad Sázavou a velitelem‚ případně jiným pověřeným zástupcem městské
policie Světlá nad Sázavou.
O plnění úkolů bude u městské policie vedena samostatná evidence.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
Smluvní strany se dohodly, že za výkon činností uvedených v článku III. této smlouvy bude město Ledeč nad Sázavou
hradit městu Světlá nad Sázavou náhradu ve výši stanovené dle přiložené kalkulace nákladů na činnost městské policie
(dle přílohy č. 1 k této smlouvě) a podle skutečného rozsahu plnění úkolů. Součástí náhrady bude mzda strážníků vč.
odvodů, cestovní náhrady. Výše kalkulovaných nákladů vychází ze skutečných nákladů platných v době uzavření této
smlouvy. Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy ke změnám mzdových nákladů a cestovních výdajů, má město
Světlá nad Sázavou právo provést změnu kalkulace nákladů. O změně kalkulace musí být písemně vyrozuměna druhá
smluvní strana, změna nabude účinnosti od měsíce následujícího po té, kdy o změně bude vyrozuměna druhá smluvní
stana.
Náhrada za činnost městské policie bude hrazena zpětně, vždy po uplynutí každého čtvrtletí, na základě faktury
vystavené městem Světlá nad Sázavou. Součástí faktury musí být vyúčtování nákladů. Splatnost faktury byla dohodnuta
do 15 dnů ode dne doručení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury má město Světlá nad Sázavou právo okamžitě
od této smlouvy odstoupit.
Příjem z vybraných blokových pokut uložených městskou policií na základě této smlouvy je příjmem města Světlá nad
Sázavou.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tj. do 31.12.2008. Nedojde-li k jiné dohodě o ukončení této smlouvy, může
kterákoliv smluvní strana tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní
straně, výpovědní lhůta se sjednává v délce jeden měsíc, počínaje dnem doručení písemné výpovědi.
Čl. VI.
Účinnost smlouvy
Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu
k uzavření této smlouvy.
Čl. VII.
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých městských úřadů.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na městských úřadech obou smluvních stran.
Po dobu účinnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Starosta města Ledeč nad Sázavou je povinen vydat nejpozději do nabytí účinnosti této smlouvy strážníkům městské
policie písemné zmocnění k prokázání oprávněnosti výkonu pravomoci na území města Ledeč nad Sázavou.
Za škodu způsobenou strážníkem městské policie v souvislosti s plněním úkolů dle Čl. III této smlouvy odpovídá
ta obec, na jejímž území byla škoda způsobena. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním
jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala nebo jde-li o škodu způsobenou protiprávním jednáním strážníka
městské policie.
Město Ledeč nad Sázavou prohlašuje, že k uzavření této smlouvy dalo souhlas zastupitelstvo města dne 17.9. 2007 svým
usnesením č. 4.2007/90ZM-s).
Město Světlá nad Sázavou prohlašuje, že k uzavření této smlouvy dala souhlas rada města Světlá nad Sázavou dne
23.7.2007 a zastupitelstvo města dne 6.8.2007 svým usnesením č. 76/2007.
Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž po dvou obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis
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veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad kraje Vysočina, spolu s žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
Dne 25.9.2007
Ing. Lenka Arnotová v.r.
Město Světlá nad Sázavou
zastoupené starostkou
Ing. Lenkou Arnotovou

Stanislav Vrba v.r.
Město Ledeč nad Sázavou
zastoupené starostou
Stanislavem Vrbou

Dodatek Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 7.11. 2006 a usnesení Zastupitelstva obce Bukov ze dne
14. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dolní Rožínka, zastoupené starostou obce Mgr. Lubomírem Starým
adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Bukov, zastoupená starostou obce Jiřím Vrbkou
adresa OÚ: Bukov, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystříce 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. 2008.
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 10. 11. 2006
Mgr. Lubomír Starý v.r.
starosta obce Dolní Rožínka

Jiří Vrbka v.r.
starosta obce Bukov

Dodatek Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 7.11. 2006 a usnesení Zastupitelstva obce Blažkov ze dne
4. 12. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Obec Dolní Rožínka, zastoupené starostou obce Mgr. Lubomírem Starým
adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Blažkov, zastoupená starostou obce Zdeňkem Štěpánkem
adresa OÚ: Bukov, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystříce nad Pernštejnem
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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 Bukov 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. 2008.
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 10. 11. 2006
Mgr. Lubomír Starý v.r.
starosta obce Dolní Rožínka

Zdeněk Štěpánek v.r.
starosta obce Blažkov

Dodatek Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 7.11. 2006 a usnesení Zastupitelstva obce Střítež ze dne
16. 11. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Obec Dolní Rožínka, zastoupené starostou obce Mgr. Lubomírem Starým
adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Střítež, zastoupená starostou obce Radkem Šťouračem
adresa OÚ: Střítež, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystříce 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. 2008.
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 10. 11. 2006
Mgr. Lubomír Starý v.r.
starosta obce Dolní Rožínka

Radek Šťourač v.r.
starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 14.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Rozsochy ze dne
8.12.2006 č. 7/06, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Dolní Rožínka, zastoupené starostou obce Mgr. Lubomírem Starým
adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rozsochy, zastoupená starostou obce Augustinem Holým
adresa: Rozsochy 145, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystříce nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Dolní Rožínka
vykonávat namísto orgánů obce Rozsochy v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem
orgánům obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude obec Dolní Rožínka místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rozsochy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec Dolní Rožínka bude vykonávat ve správním obvodu obce Rozsochy 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 bude obec Dolní Rožínka požadovat úhradu ve výši 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2008. Tato smlouvaje uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dolní Rožínka, jeden stejnopis
obdrží obec Rozsochy a jeden stejnopis smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Dolní Rožínka a usnesení Zastupitelstva obce Rozsochy o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Dolní Rožínce, dne 20. 12. 2006
Mgr. Lubomír Starý v.r.
starosta obce Dolní Rožínka

Augustin Holý v.r.
starosta obce Rozsochy
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Veřejnoprávní smlouva
Čl. I
Smluvní strany
Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostkou Ing. Janou Fischerovou, CSc., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina ‚ na straně jedné
a
Obec Květinov, zastoupená starostou Stanislavem Vencem, kraj Vysočina, na straně druhé
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 14.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Rozsochy ze dne
8.12.2006 č. 7/06, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto Obecního úřadu v Květinově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod obce Květinov.
Správní poplatky vybírané Městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Květinov bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1 500 Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do
patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení
vlády č. 142/1994. Sb.
Čl. IV
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu
15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 26. 2. 2007 pod číslem usnesení 36/07 a Zastupitelstvo
obce Květinov dne 28. 3. 2007 pod číslem usnesení 03/07. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy
spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 5. 3. 2007
Ing. Jana Fischerová, CSc. v.r.
Starostka

V Květinově dne 28. 3. 2007
Stanislav Venc v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 528/06 dne 3. 8. 2006 a usnesení Zastupitelstva obce Bransouze č. 6/2006
ze dne 27. 7. 2006 uzavírají dne 4. 8. 2006 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Okříšky, se sídlem: Obecní úřad Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, identifikační číslo: 290050,
zastoupená starostou: ing. Josef Kula, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
a
Obec Bransouze, se sídlem: Obecní úřad Bransouze, Bransouze 40, p. 675 21 Okříšky,
identifikační číslo: 00545635, zastoupená starostou: Oldřich Kracl,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
obce Okříšky namísto orgánů obce Bransouze vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům
obce Bransouze v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Komise pro
projednávání přestupků Okříšky místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bransouze.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Zvláštní orgán obce Okříšky - Komise pro projednávání přestupků Okříšky - bude vykonávat ve správním obvodu obce
Bransouze 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 Bransouze ze svého rozpočtu obci Okříšky úhradu
prokazatelně vynaložených nákladů za každý oznámený přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce
Bransouze, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce - Komisí pro projednávání přestupků obce Okříšky - je příjmem
obce Okříšky, jejíž orgán ve věci rozhodoval (viz. ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.) a její hodnota bude
z účtové částky za vynaložené náklady odečtena, a to pouze v případě, že byla na účet obce zaplacena.
Fakturu na úhradu vynaložených nákladů vystaví obec Okříšky dvakrát ročně, a to vždy do 15 dnů po ukončení
pololetí.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Bransouze
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí a souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Bransouze a pravomocné rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Okříškách dne 22.8.2006
Ing. Josef Kula v.r.
starosta obce Okříšky

Oldřich Kracl v.r.
starosta obce Bransouze
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 5/1/07 ze dne 4. 1. 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Radošov č. 3/07
ze dne 4. 1. 2007 uzavírají dne 7. 2. 2007 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Okříšky, se sídlem: Obecní úřad Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, identifikační číslo: 290050,
zastoupená starostou: ing. Josef Kula, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
a
Obec Radošov, se sídlem: Obecní úřad Radošov, Radošov č.p.38, p. 675 07 Čechtín,
identifikační číslo: 00545635, zastoupená starostou: František Semrád,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce
Okříšky namísto orgánů obce Radošov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce
Radošov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude zvláštní orgán Komise pro projednávání
přestupků Okříšky místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Radošov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Zvláštní orgán obce Okříšky - Komise pro projednávání přestupků Okříšky - bude vykonávat ve správním obvodu obce
Radošov 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 Radošov ze svého rozpočtu obci Okříšky úhradu
prokazatelně vynaložených nákladů za každý oznámený přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce
Radošov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce - Komisí pro projednávání přestupků obce Okříšky - je příjmem
obce Okříšky, jejíž orgán ve věci rozhodoval (viz. ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.) a její hodnota bude
z účtové částky za vynaložené náklady odečtena, a to pouze v případě, že byla na účet obce zaplacena.
Fakturu na úhradu vynaložených nákladů vystaví obec Okříšky dvakrát ročně, a to vždy do 15 dnů po ukončení
pololetí.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Radošov
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí a souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Radošov a pravomocné rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Okříškách dne 7.2.2007
Ing. Josef Kula v.r.
starosta obce Okříšky

Františk Semrád v.r.
starosta obce Radošov
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Veřejnoprávní smlouva
(zajištění výkonu přestupkové agendy)
Čl. I
Smluvní strany
Obec Stařeč, zastoupená starostou obce Čestmírem Linhartem, adresa sídla obce: Jakubské nám.50, 67522 Stařeč, (dále
jen „obec 1“)
a
Obec Mastník, zastoupená starostou obce Karlem Zlomkem, adresa sídla obce: Mastník 14, pošta 675 22 Stařeč (dále
jen „obec 2‘)
obě obce příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - Město Třebíč
uzavírají na základě usnesení Rady obce 1 ze dne 16.1.2007 a usnesení Zastupitelstva obce 2 ze dne 13.12.2006 tuto
veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, budou orgány obce 1 vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou
působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude obec 1 místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec 1 bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 3 Kč na 1 obyvatele obce a 1 rok bez ohledu
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce 2 k 1. lednu příslušného roku.
Úhradu nákladů provede obec 2 na účet obce 1 č.1522548369/0800 VS 4121 nejpozději do 31. ledna příslušného roku.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu pro kraj
Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Stařeč a usnesení Zastupitelstva obce Mastník a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Starči dne 7.2.2007
Čestmír Linhart v.r.
starosta obce Stařeč

V Mastníku dne 7. 2. 2007
Karel Zlomek v.r.
starosta obce Mastník

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Kyjov ze dne 13. 7.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Kyjov, zastoupená starostkou paní Ludmilou Večeřovou, IČO 00599549, Kyjov 19 , 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 Kyjov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Kyjov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kyjov.
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 Kyjov 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, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Kyjov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kyjov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. 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 Kyjov 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 Kyjov 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 Kyjov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.7.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ludmila Večeřová v. r.
staroskta obce Kyjov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Obyčtov ze dne 20.7.2007, 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, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Obyčtov, zastoupená starostou panem Janem Orlem, IČO 00546739, Obyčtov 80 , 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Obyčtov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Obyčtov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Obyčtov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Obyčtov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Obyčtov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Obyčtov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Obyčtov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Obyčtov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Obyčtov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.7.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jan Orel v. r.
starosta obce Obyčtov
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Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi č.022204807
Na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Újezd ze dne 19.1.2007, č.04/2007 a usnesení rady města Třebíč č.40
ze dne 26.3.2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Horní Újezd, zastoupená starostou obce Stanislavem Renátem, adresa sídla obce: Horní Újezd čp. 3, kraj
Vysočina, IČ: 00376981, bank. spojení Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 10228-711/0100, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obce Horní Újezd“)
a
2. Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo ním. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 19-329711/0100, příslušné
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Horní Újezd v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Horní Újezd oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatřeni a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Horní Újezd.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plněni této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Újezd ze svého rozpočtu městu Třebíč
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 4 Kč/na 1 obyvatele obce/1rok, tj. celkem 1 020 Kč (slovy: jedentisícdvacetkorun
českých), bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Horní Újezd 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 Horní Újezd 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 /100)
kde: N(t+1)
je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace 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 000082
vedený u Komerční banky, as.,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 smluvní strany s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení písemně výpovědi smluvní straně
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v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazováni podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení
Obec Horní Újezd 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 činnosti podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřeni na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavřeni
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Újezd, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usneseni zastupitelstva obce Horní Újezd 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.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV. odst. 1. výše)
V Třebíči dne 29.3.2007
Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

V Horním Újezdě dne 19.3.2007
Stanislav Renát
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi obcemi č.022204707
Na základě usnesení zastupitelstva obce Loukovice ze dne 21.2.2007 a usnesení rady města Třebíč č.40 ze dne 26.3.2004,
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Loukovice, zastoupená starostou obce Pavlem Krejcarem, adresa sídla obce: Loukovice čp. 43, kraj Vysočina,
IČ: 00378127, bank. spojení Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 17622711/0100, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obce Loukovice“)
a
2. Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo ním. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 19-329711/0100, příslušné
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Loukovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Loukovice oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatřeni a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Loukovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plněni této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Loukovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 4 Kč/na 1 obyvatele obce/1rok, tj. celkem 476 Kč (slovy: čtyřistasedmdesátšestkorun
českých), bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Loukovice 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 Loukovice 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 /100)
kde: N(t+1)
je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace 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 000081
vedený u Komerční banky, as.,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 smluvní strany s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení písemně výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazováni podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Loukovice 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 činnosti podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřeni na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavřeni
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Loukovice, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usneseni zastupitelstva obce Loukovice 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.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. Čl.. IV. odst. 1. výše)
V Třebíči dne 7.5.2007
Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

V Horním Újezdě dne 21.2.2007
Pavel Krejcar
starosta obce Loukovice
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Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení rady obce Rouchovany ze dne 9.7.2007 a usnesení rady města Třebíč č.40 ze dne 26.3.2004,
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Rouchovany, zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Černým, adresa sídla obce: Rouchovany čp. 35, kraj
Vysočina, IČ: 0029038, bank. spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 1524660389/0800, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obce Rouchovany“)
a
2. Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo ním. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 19-329711/0100, příslušné
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Rouchovany v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Rouchovany oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatřeni a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Rouchovany.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plněni této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rouchovany ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 4 Kč/na 1 obyvatele obce/1rok, tj. celkem 4 544 Kč (slovy: čtyřitisícepětsetčtyřicetkorun
českých), bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Rouchovany 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 Rouchovany 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 /100)
kde: N(t+1)
je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace 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 000081
vedený u Komerční banky, as.,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 smluvní strany s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení písemně výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazováni podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
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Čl. V
Společná ustanovení
Obec Rouchovany 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 činnosti podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřeni na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavřeni
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rouchovany, jeden stejnopis
obdrží město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usneseni zastupitelstva obce Rouchovany 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.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV. odst. 1. výše)
V Třebíči dne 16.7.2007
Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

č.022204407

V Rouchovanech dne 9.7.2007
Ing. Vladimír Černý
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Římov ze dne 12.1.2007 a usnesení rady města Třebíč č.40 ze dne 26.3.2004,
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Římov, zastoupená starostou obce Rostislavem Novákem, adresa sídla obce: Římov čp. 1, kraj Vysočina, IČ:
00378577, bank. spojení Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 14122711/0100, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obce Římov“)
a
2. Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo ním. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 19-329711/0100, příslušné
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Římov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Římov oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatřeni a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Římov.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plněni této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Římov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 4 Kč/na 1 obyvatele obce/1rok, tj. celkem 1 640 Kč (slovy: jedentisícšestsetčtyřicetkorun
českých), bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Římov 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 Římov 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 /100)
kde: N(t+1)
je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace 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 000081
vedený u Komerční banky, as.,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 smluvní strany s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení písemně výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazováni podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Římov 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 činnosti podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřeni na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavřeni
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Římov, jeden stejnopis obdrží
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usneseni zastupitelstva obce Římov 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.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV. odst. 1. výše)
V Třebíči dne 29.3.2007
Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

V Římově dne 15.3.2007
Rostislav Novák
starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi Č.022204507
Na základě usnesení zastupitelstva obce Smrk ze dne 15.3.2007 a usnesení rady města Třebíč č.40 ze dne 26.3.2004,
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec Smrk, zastoupená starostou obce Vladimírem Šabatou, adresa sídla obce: Smrk čp. 30, kraj Vysočina,
IČ: 00378623, bank. spojení Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 10527-711/0100, příslušná do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obce Smrk“)
a
2. Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo ním. č. 104/55,
kraj Vysočina, IČ: 00290629, bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 19-329711/0100, příslušné
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Smrk v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve zněni pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle
dalších zákonů, které je obec Smrk oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatřeni a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány na úseku přestupků
v řízeních pro správní obvod obce Smrk.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plněni této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené orgány města Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Smrk ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 4 Kč/na 1 obyvatele obce/1rok, tj. celkem 1 148 Kč (slovy: jedentisícjednostočtyřicetos
mkorun českých), bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Loukovice 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 Smrk 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 /100)
kde: N(t+1)
je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt je výše nákladů v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace 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 000081
vedený u Komerční banky, as.,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 smluvní strany s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení písemně výpovědi smluvní straně
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazováni podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)
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Čl. V
Společná ustanovení
Obec Smrk 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 činnosti podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřeni na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavřeni
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Smrk, jeden stejnopis obdrží
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usneseni zastupitelstva obce Smrk 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.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. Čl.. IV. odst. 1. výše)
V Třebíči dne 29.3.2007
Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

Ve Smrku dne 20.3.2007
Vladimír Šabata
starosta obce

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 1/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Hněvkovice, zastoupená starostou obce panem Václavem Šťastným, adresa sídla obce:
Hněvkovice čp. 116, PSČ 582 94, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále
jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Hněvkovice č. 2/2007-3/I ze dne 7. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Hněvkovicích dne 7.3.2007
Václav Šťastný
starosta obce Hněvkovice

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 7/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Hradec, zastoupená starostkou obce paní Hanou Hoskovcovou, adresa sídla obce: Hradec čp. 54, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Hradec č. 5/07 ze dne 7. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Hradci dne 7.3.2007
Hana Hoskovcová
starostka obce Hradec

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 10/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Chřenovice , zastoupená starostou obce panem Jaromírem Karlem, adresa sídla obce: Chřenovice čp. 1, PSČ 584
01, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Chřenovice č. 3/07 ze dne 8. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Chřenovicích dne 8.3.2007
Jaromír Karel
starosta obce Chřenovice

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 6/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Jedlá, zastoupená starostou obce panem Jiřím Brožem, adresa sídla obce: Jedlá čp.25, PSČ 584 01, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Jedláč. 1/07 ze dne 15. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

Ve Jedlé dne 15.3.2007
Jiří Brož
starosta obce Jedlé

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 12/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Kamenná Lhota , zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Doležalem, adresa sídla obce: Kamenná Lhota
čp. 52, PSČ 582 92, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen
„obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Kamenná Lhota ze dne 15. 2. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Kamenné Lhotě dne 15.2.2007
Jaroslav Doležal
starosta obce Kamenná Lhota

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 13/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Kouty , zastoupená starostou obce panem Miroslavem Harantem, adresa sídla obce: Kouty čp. 19, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Kouty č. 3/1 ze dne 16. 2. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Koutech dne 16.2.2007
Miloslav Harant
starosta obce Kouty

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 8/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Kozlov , zastoupená starostou obce panem Josefem Borovským, adresa sídla obce: Kozlov čp. 31, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 26.2. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Kozlově dne26.2.2007
Josef Borovský
starosta obce Kozlov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 9/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Ostrov , zastoupená starostou obce panem Miloslavem Cihlářem, adresa sídla obce: Ostrov čp. 36, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Ostrov č. 6/2007 ze dne 7. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

Ve Ostrově dne 7.3.2007
Miloslav Cihlář
starosta obce Ostrov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 4/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Pavlov , zastoupená starostou obce panem Romanem Kreclem, adresa sídla obce: Pavlov čp. 9, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Pavlov č. 3/07 ze dne 7. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Pavlově dne 7.3.2007
Roman Krecl
starosta obce Pavlov

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 14/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Prosíčka , zastoupená starostou obce panem Josefem Jarošem, adresa sídla obce: Prosíčka čp. 27, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Prosíčka č. 2 ze dne 2. 2. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Prosíčce dne 2.2.2007
Josef Jaroš
starosta obce Prosíčka

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 3/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Vilémovice , zastoupená starostou obce panem Václavem Vackem, adresa sídla obce:
Vilémovice čp.9, PSČ 584 01, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále
jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Vilémovice ze dne 6. 3. 2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 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 bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1 000 Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura
za výkon předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
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.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba
starosta města Ledeč nad Sázavou

Ve Vilémovicích dne 6.3.2007
Václav Vacek
starosta obce Vilémovice
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