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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 29. 5. 2007
č. 2/2007
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:
§1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob, fyzických osob podnikajících podle
zvláštních předpisů a obcí k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.1
§2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto nařízení se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem
1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,
b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích – zejména
pálení klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení
odpadu, prořez stromů apod.,
c) déle trvajícího nadměrného sucha.
(2) Spalováním hořlavých látek se pro účely tohoto nařízení rozumí pálení klestu na lesních pozemcích, pálení slámy na polích,
suchého rákosu a pálení jiného odpadu, s výjimkou spalování hořlavých látek ve stavbách a zařízení k tomuto určených.
§3
Zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin, obilovin, slámy, úsušků a jejich posklizňové úpravy a skladování
(1) V období přípravy jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny:
a) v období přípravy sklizně pícnin a obilovin stanovit organizaci2 zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární
nebezpečí provozované činnosti, prověřit správnost dokumentace požární ochrany, stav prostředků pro přivolání
pomoci v případě vzniku požáru a určit osoby odpovědné za zabezpečení požární ochrany na pracovištích,
b) u fyzických osob podílejících se na sklizni zajistit prokazatelné proškolení na úseku požární ochrany, seznámení
s dokumentací týkající se bezpečného provozu strojů a zařízení, a to před započetím práce,
c) prověřit fyzicky technický stav strojů, dodržování výrobcem stanoveného účelu použití, dodržování návodu
výrobce3 pro obsluhu, provoz a údržbu strojů a jejich vybavenost z hlediska předpisů požární ochrany (např.
přenosnými hasicími přístroji), zamezit styku horkých ploch částí spalovacích motorů s hořlavými materiály,
pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání slámy nebo sena na pohyblivé části strojů, zajistit pravidelné
čištění motorového prostoru od nánosu oleje a organického prachu,
d) prověřit technický stav objektů, zejména těch, které jsou určeny ke skladování, kontrolovat zejména
neporušenost střešní krytiny, zamezení zatékání povrchové vody, stav elektroinstalace a bleskosvodů, vybavení
hasicími přístroji, uložení materiálů majících sklon k exotermní reakci apod.
(2) V období sklizně jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny:
a) využívat pro uskladňování objekty určené k tomuto účelu podle zvláštních předpisů,4
b) z polí kolem železničních tratí odstranit slámu, případně píci ihned po sklizni, a to do vzdálenosti min. 60 m
od osy krajní koleje,
c) zajistit prokazatelné5 měření teplot naskladněné píce teploměrem určeným pro měření sena, a to minimálně
1
2
3

4
5

§ 5 odst. 2, § 17 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
§ 6 zákona č. 133/1985 Sb. , o PO
K manipulaci s hořlavými hmotami smí být použity pouze pracovní stroje s výfukovým potrubím upraveným tak, aby bylo zabráněno
přímému styku s hořlavou látkou.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Za prokazatelné měření teplot se považuje chronologicky vedený písemný záznam s uvedením datumu, času, naměřených hodnot a s podpisem
osoby, která měření prováděla. Za toto měření se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení, u kterého byla provedena kontrola
před uvedením do provozu dle údajů od výrobce zařízení.
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jedenkráte denně v prvním měsíci po naskladnění, a dále minimálně jedenkrát týdně ve druhém a třetím měsíci
po ukončení naskladňování (měření teplot se nepožaduje, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce je nižší než 15 %),
d) při naměření teploty naskladněné píce ve smyslu písm. b) tohoto odstavce nad 65 °C učinit neodkladná opatření
(například přeložení, rozebrání skládky) za asistence jednotky požární ochrany,
e) volné sklady sena a slámy (stohy) s objemem do 50 m³ zakládat minimálně ve vzdálenosti 10 m od cizích
objektů (umístění větších volných skladů sena a slámy se řeší dle zvláštního předpisu,6 objekty s uskladněnou
pící nebo slámou označit výstražnou tabulkou „Zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm“,
f) při sklizňových pracích dodržovat požární a bezpečnostní předpisy stanovené pro provoz strojů, zařízení a pro
objekty (zejména zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm),
g) zajistit důsledné uzavírání stodol, skladů a dalších objektů a provést další vhodná opatření k zamezení vstupu
nepovolaných osob, zejména dětí, a to především v době, kdy se v těchto objektech nepracuje,
h) pokud zvýšené zabezpečení prostředky požární ochrany nevyplývá z jiných předpisů, požárně bezpečnostního
řešení, kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo jiného aktu směřujícího k užívání,7 případně
posouzení požárního nebezpečí, musí být k dispozici při činnostech v místech sušení obilí, stohování nebo
skladování slámy a píce alespoň toto vybavení:
- zásoba požární vody v minimálním množství 200 l – např. v požárních nádržích, sudech, fekálních vozech nebo
funkčních požárních hydrantech,
- minimálně 2 ks přenosných hasicích přístrojů o objemu alespoň 9 l vody, případně jiné vhodné náplně,
- další prostředky (například vědra, lopaty, tlumnice, žebřík).
i) pracovní stroje se spalovacími motory musí být vybaveny při vjezdu do objektů, kde se skladují hořlavé
látky, případně při manipulaci s nimi, účinným, funkčním lapačem jisker (to neplatí u strojů, které jsou trvale
vybaveny zabudovanými lapači jisker nebo u strojů s přeplňovanými motory).
(3) Fyzické osoby a obce jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené v § 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení přiměřeně.
§4
Zabezpečení požární ochrany v období vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně
nebezpečných činností v lesích zejména spalování klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu
a pálení odpadu (prořez stromů apod.)
(1) Právnické, podnikající fyzické osoby a obce jsou povinny stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany
s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti písemným pokynem, který musí obsahovat:
a) určení osob zodpovědných za zabezpečení požární ochrany,
b) zajištění prokazatelného proškolení osob v rozsahu pracovní činnosti, kterou vykonávají při spalování,
c) zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování,
d) stanovení průběžných kontrol místa spalování s ohledem na místní klimatické podmínky,
e) zabezpečení uhašení po skončení spalování,
f) stanovení zákazu spalování za větrného počasí a v době sucha, kdy může dojít k rozšíření ohně v lese,
g) způsob přivolání pomoci.
(2) Právnické, podnikající fyzické osoby, obce a fyzické osoby jsou povinny:
a) spalování hořlavých látek provádět pouze po předchozím ohlášení této činnosti na krajské operační a informační
středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (v hlášení se uvede datum, doba, přesně určené místo
pálení, osoba, která za pálení zodpovídá a kontakt na tuto osobu),
b) při spalování dodržovat následující požárně bezpečnostní podmínky:
- stařinu, klest a zbytky po těžbě lze pálit po provedení nezbytně nutných protipožárních opatření,
- spalování provádí jednotlivec nebo pracovní skupina, všichni pracovníci musí být řádně seznámeni s pravidly
spalování, základními požárními předpisy a způsobem přivolání pomoci,
- osoba mladší 15 let nemůže spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena,
- spalování klestu v lesních prostorech lze provádět, pokud rychlost větru není vyšší než 5,2 m . s-1 (3° Beaufortovy
stupnice), tj. síla větru, při které se listí a větvičky trvale pohybují, která pohybuje vlajkou, na vodě se dělají vlnky,
listí šumí, v opačném případě je nutno okamžitě spalování přerušit, oheň uhasit a dále v činnosti nepokračovat,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, je nutno volit tak, aby shořely během jednoho dne,
- místo pro spalování klestu musí být v době bez sněhové přikrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 m,
kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu; je-li sněhová přikrývka, nemusí být místo pro
spalování nijak zvlášť upraveno (o sněhovou pokrývku se jedná, pokud je vrstva sněhu souvislá),
- opustit místo spalování lze až po úplném uhašení ohně,
6
7

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Zákon č. 183/2006 Sb.
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- ještě po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště musí být kontrolováno místo, kde bylo spalování prováděno
(to neplatí při spalování na sněhové pokrývce).
c) lesní cesty udržovat ve sjízdném stavu, musí být volné a nesmí být zatarasovány například skládkami dřeva
(nevztahuje se na nesjízdnost způsobenou sněhem),
d) místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasebních prostředků.
§5
Zabezpečení požární ochrany v období déle trvajícího nadměrného sucha
(1) Období déle trvajícího nadměrného sucha vyhlašuje a ruší hejtman kraje Vysočina rozhodnutím na úřední desce
Krajského úřadu kraje Vysočina na základě doporučení odborných orgánů.
(2) V období déle trvajícího nadměrného sucha:
a) vlastník nebo uživatel lesů o celkové výměře větší než 50 ha je povinen zabezpečit opatření pro včasné
zjištění požáru a proti jeho rozšíření (např. ustavením potřebného počtu požárních hlídek), pokud tak neučiní
Ministerstvo zemědělství České republiky (§ 7 zákona o PO),
b) právnická a podnikající fyzická osoba, která provozuje rekreační zařízení, je povinna zajistit zpracování
a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany, tato technická opatření musí zveřejnit
způsobem v místě obvyklým, a to tím způsobem, aby bylo umožněno seznámení všech uživatelů rekreačních
zařízení se stanovenými opatřeními; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany
v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest,8
c) v rekreačních zařízeních lze rozdělávat ohně jen na vyhrazeném prostoru,
d) pro provozování ohniště v rekreačních zařízení musí být určena osoba odpovědná za dozor; ohniště nesmí být
provozováno za silného větru.9
(3) V období déle trvajícího nadměrného sucha může hejtman kraje Vysočina vyhlásit zákaz:
- vstupu do lesa,
- spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,10
- jiných činností se zřetelem na možnost vzniku a šíření požáru.
§6
Sankce
(1) Porušení tohoto nařízení je postihováno v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.11, 12
(2) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina kontroluje plnění tohoto nařízení na úseku požární ochrany.13

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

§7
Závěrečná ustanovení
Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob
vyplývající z platných právních předpisů a ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.
Ustanovení tohoto nařízení o ohlášení spalování hořlavých látek (§ 4 odst. 2 tohoto nařízení) se vztahuje též na
spalování hořlavých odpadů, vypalování technologických zařízení (např. roštů) apod.
Výjimky z ustanovení tohoto nařízení může udělit v odůvodněných případech hejtman kraje Vysočina na základě
doporučení ředitele HZS kraje Vysočina. O výjimku se žádá prostřednictvím HZS kraje Vysočina.
Toto nařízení ruší Nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a Nařízení kraje Vysočina č. 5/2003, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina
č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
……………………………………
RNDr. Miloš Vystrčil v. r.
hejtman kraje Vysočina

8
9

10
11
12
13

……………………………………
Ing. Václav Kodet v. r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

§ 5, § 6, § 6a, § 17 zákona č. 133/1985 Sb. , o PO
Tj. rychlost větru je vyšší než 5,2 m.s-1 (3° Beaufortovy stupnice), tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale
pohybují, na vodě se dělají vlnky.
§ 2 zákona č. 183/2006 Sb.
§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o PO
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DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Bačkovice ze dne
19. 10. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Bačkovice, zastoupená starostou obce Josefem Engelmannem, adresa obecního úřadu: Bačkovice, kraj Vysočina,
IČ: 48527408, bank. spojení: 700229711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností města
Jemnice (dále jen „obec Bačkovice“)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Bačkovice ze dne 3. 12. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 14. 1. 2004
uzavřely dne 1. 4. 2004 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Bačkovice vykonávají
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bačkovice, jeden město
Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Bačkovice, usnesení Rady města Jemnice a poté
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Bačkovicích dne 19. 10. 2005
Josef Engelmann v. r.
starosta obce Bačkovice
DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Budkov ze dne
3. 11. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Budkov, zastoupená starostou obce Miloslavem Záškodou, adresa obecního úřadu: Budkov 82, kraj Vysočina, IČ:
44065493, bank. spojení: KB Třebíč č. ú. 4522-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
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města Jemnice (dále jen „obec Budkov “)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Budkov ze dne 30. 9. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 15. 10. 2003
uzavřely dne 24. 12. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Budkov vykonávají
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je
obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Budkov, jeden město Jemnice
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Budkov, usnesení Rady města Jemnice a poté pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Budkově dne 24. 11. 2005
Miloslav Záškoda v. r.
starosta obce Budkov
DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Jiratice ze dne
2. 11. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Jiratice, zastoupená starostou obce Josefem Simandlem, adresa obecního úřadu: Jiratice 26, kraj Vysočina, IČ:
00377571, bank. spojení: 11220-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností města Jemnice
(dále jen „obec Jiratice“)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Jiratice ze dne 5. 11. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 14.1.2004
uzavřely dne 1. 4. 2004 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Jiratice vykonávají
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přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jiratice, jeden město Jemnice
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Jiratice, usnesení Rady města Jemnice a poté pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Jiraticích dne 2. 11. 2005
Josef Simandl v. r.
starosta obce Jiratice
DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Lhotce ze dne
26. 10. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Lhotice, zastoupená starostou obce Františkem Švejdou, adresa obecního úřadu: Lhotice, kraj Vysočina, IČ:
48527424, bank. spojení: Česká spořitelna č. 1525169399/0800, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou
působností města Jemnice (dále jen „obec Lhotice“)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Lhotice ze dne 11. 11. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 26.
11. 2003 uzavřely dne 7. 2. 2004 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce
Lhotice vykonávají přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
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Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lhotice, jeden město Jemnice
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Lhotice, usnesení Rady města Jemnice a poté pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Lhoticích dne 26. 10. 2005
František Švejda v. r.
starosta obce Lhotice
DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi

Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Lomy ze dne
25. 10. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Lomy, zastoupená starostou obce Ing. Vlastimilem Dvořákem, adresa obecního úřadu: Lomy 45, kraj Vysočina,
IČ: 44065493, bank. spojení: 1523973359/0800 ČS, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností města
Jemnice (dále jen „obec Lomy“)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Lomy ze dne 23. 4. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 16. 4. 2003
uzavřely dne 12. 6. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Lomy vykonávají
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lomy, jeden město Jemnice
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Lomy, usnesení Rady města Jemnice a poté pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
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Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Lomech dne 25. 10. 2005
Ing. Vlastimil Dvořák v. r.
starosta obce Lomy

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Menhartice ze
dne 25. 10. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Menhartice, zastoupená starosktou obce Boženou Gliganičovou, adresa obecního úřadu: Menhartice 5, kraj
Vysočina, IČ: 48527441, bank. spojení: 1523971329/0800, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice (dále jen „obec Menhartice “)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Menhartice ze dne 18. 12. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 14.
1. 2004 uzavřely dne 4. 2. 2004 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Menhartice
vykonávají přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Menhartice, jeden město
Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Menhartice, usnesení Rady města Jemnice a poté
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Menharticích dne 25. 10. 2005
Božena Gliganičová v. r.
starosta obce Menhartice
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DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Mladoňovice
ze dne 3. 11. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Mladoňovice, zastoupená starostou obce Jan Chloupek, adresa obecního úřadu: Mladoňovice, kraj Vysočina, IČ:
00378194, bank. spojení: KB Třebíč č. ú. 20223-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice (dále jen „obec Mladoňovice “)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Mladoňovice ze dne 4. 9. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 15. 10.
2003 uzavřely dne 23. 12. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Mladoňovice
vykonávají přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mladoňovice, jeden město
Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Mladoňovice, usnesení Rady města Jemnice a poté
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Mladoňovicích dne 3. 11. 2005
Jan Chloupek v. r.
starosta obce Mladoňovice

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Oponešice ze dne
22. 11. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Oponešice, zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Moltašem, adresa obecního úřadu: Oponešice 27, kraj
Vysočina, IČ: 00378291, bank. spojení: 86-3529380297/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou
působností města Jemnice (dále jen „obec Oponešice “)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Oponešice ze dne 16. 11. 2004 a usnesení Rady města Jemnice ze dne
8. 12. 2004 uzavřely dne 5. 2. 2005 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Oponešice
vykonávají přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Oponešice, jeden
město Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Oponešice usnesení Rady města Jemnice a poté
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Oponešicích dne 22. 11. 2005
Ing. Jaroslav Moltaš v. r.
starosta obce Oponešice

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Police ze dne
4. 11. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Police, zastoupená starostou obce Karlem Janouškem, adresa obecního úřadu: Police 1, kraj Vysočina, IČ:
00290149, bank. spojení: 4928-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností města Jemnice
(dále jen „obec Police “)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
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Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Police ze dne 2. 5. 2004 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 16.4.
2003 uzavřely dne 4. 7. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Police
vykonávají přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Police, jeden město
Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Police, usnesení Rady města Jemnice a poté pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Polici dne 7. 11. 2005
Karel Janoušek v. r.
starosta obce Police

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Radotice ze dne
19. 10. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Radotice, zastoupená starostou obce Janem Vyletělem, adresa obecního úřadu: Radotice, kraj Vysočina, IČ:
48527475, bank. spojení: Česká spořitelna, pob. Jemnice č. 1525160319/0800, příslušná do správního obvodu obce
s přenesenou působností města Jemnice (dále jen „obec Radotice“)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103, kraj
Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Radotice ze dne 19. 11. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 26. 11. 2003
uzavřely dne 7. 2. 2004 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce Radotice vykonávají
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
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Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Radotice, jeden město
Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Radotice, usnesení Rady města Jemnice a poté
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Radoticích dne 19. 10. 2005
Jan Vyletěl v. r.
starosta obce Radotice

DODATEK
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 7. 12. 2005, č. 12/05 a usnesení zastupitelstva obce Slavíkovice
ze dne 17. 10. 2005, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
dodatek veřejnoprávní smlouvy:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Slavíkovice, zastoupená starostou obce Pavlem Valentou, adresa obecního úřadu: Slavíkovice, kraj Vysočina,
IČ: 48527483, bank. spojení: 500227754, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností města Jemnice
(dále jen „obec Slavíkovice “)
Město Jemnice, zastoupená starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 103,
kraj Vysočina, IČ: 00289531, bank. spojení: 820-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností
města Jemnice
Čl. II
Na základě usnesení zastupitelstva obce Slavíkovice ze dne 18. 11. 2003 a usnesení Rady města Jemnice ze dne 26.
11. 2003 uzavřely dne 7. 2. 2004 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona pozdějších předpisů, orgány města Jemnice namísto orgánů obce
Slavíkovice vykonávají přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které
je obec oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona.
Čl. III
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, ze se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Čl. IV
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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3. Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Slavíkovice, jeden město
Jemnice a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
5. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Slavíkovice, usnesení Rady města Jemnice a poté
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Čl. V
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu s uzavřením dodatku nabude právní moci.
V Jemnici dne 7. 12. 2005
Mgr. Milan Havlíček v. r.
starosta města Jemnice

V Slavíkovice dne 17. 10. 2005
Pavel Valenta v. r.
starosta obce Slavíkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 13 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Arnolec ze dne
8.11.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Arnolec, zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Fialou, adresa obecního úřadu: Arnolec 53, 588 27 Jamné u
Jihlavy, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Arnolec“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Arnolec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Arnolec.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Arnolec předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Arnolec, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Arnolec a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 25.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Ing. Ladislav Fiala v.r.
starosta obce Arnolec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 16 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Bítovčice ze dne
6.12.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Bítovčice, zastoupená starostkou obce Evou Bendovou, adresa obecního úřadu: Bítovčice 124, 588 22 Luka
nad Jihlavou, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Bítovčice“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Bítovčice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Bítovčice.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bítovčice za svého rozpočtu obci Polná na její účet č.
1221-68/0100 vedený u KB, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000 Kč za každý přestupek projednaný orgánem obec
Polná namísto orgánu obce Bítovčice.
Obec Bítovčice poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavení obci Polná.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Bítovčice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bítovčice, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Bítovčice a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 26.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

V Bítovčicích 22.1.2007
Eva Bendová v.r.
starosta obce Bítovčice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 11 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Brzkov ze dne
14.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Brzkov, zastoupená starostou obce Petrem Pometlem, adresa obecního úřadu: Brzkov 68, 588 13 Polná, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Brzkov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Brzkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Brzkov.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Brzkov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Brzkov, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Strana 18

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 2/2007

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Brzkov a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 22.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Petr Pometlo v.r.
starosta obce Brzkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 22 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Dobronín ze
dne 18.12.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dobronín, zastoupená starostou obce RSDr. Jiřím Vlachem, adresa obecního úřadu: Dobronín 221, 588 12
Dobronín, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Dobronín“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Dobronín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Dobronín.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Dobronín předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dobronín, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Dobronín a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
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této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 14.2.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

V Dobroníně dne 9.2.2007
RSDr. Jiří Vlach v.r.
starosta obce Dobronín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 12 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Dobroutov ze
dne 8.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Dobroutov, zastoupená starostou obce Václavem Vavrouškem, adresa obecního úřadu: Dobroutov 78, 588 13 Polná,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Dobroutov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Dobroutov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Dobroutov.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Dobroutov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dobroutov, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Dobroutov a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 15.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Václav Vavroušek v.r.
starosta obce Dobroutov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 10. 1. 2007 pod č. 21-VPS/07 a usnesení Zastupitelstva obce Jamné ze
dne 1. 3. 2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Jamné, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Pejchou, adresa obecního úřadu: Jamné čp. 2, 588 27 Jamné
u Jihlavy, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Jamné“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Jamné v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Jamné.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Jamné předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jamné, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jamné a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 8.3.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Ing. Jiří Pejcha v.r.
starosta obce Jamné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 13.8.2003 č. 015 – VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Jersín ze dne
30.7.2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Obec Jersín, zastoupená starostou obce Lubošem Štěpničkou, adresa obecního úřadu: Jersín 10, 588 25 Jersín, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Jersín“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588
13 Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Jersín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Jersín.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Jersín předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jersín, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jersín a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 11.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Luboš Štěpnička v.r.
starosta obce Jersín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 19 – VPS/064 a usnesení Zastupitelstva obce Kamenice
ze dne 30.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kamenice, zastoupená starostou obce Mgr. Evou Jelenovou, adresa obecního úřadu: Kamenice 481, 588 23
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Kamenice u Jihlavy, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen
„obec Kamenice“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Kamenice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Kamenice.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kamenice za svého rozpočtu obci Polná na její účet
č. 1221-68/0100 vedený u KB, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000 Kč za každý přestupek projednaný orgánem
obec Polná namísto orgánu obce Kamenice.
Obec Kamenice poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavení obci Polná.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Kamenice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kamenice, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kamenice a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 1.2.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

V Kamenici dne 31.1.2007
Mgr.Eva Jelenová v.r.
starosta obce Kamenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 01 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Kamenná
ze dne 11.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kamenná, zastoupená starostou obce Milan Budín, adresa obecního úřadu: Kamenná 46, 588 13 Polná, kraj
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Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Kamenná“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Kamenná v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Kamenná.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Kamenná předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kamenná, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kamenná a usnesení Rady města Polná o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
V Polné dne 12.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Milan Budín v.r.
starosta obce Kamenná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 17 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Kozlov ze dne
4.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kozlov, zastoupená starostkou obce Alžbětou Rycheckou, adresa obecního úřadu: Kozlov 68, 588 21 Velký
Beranov , kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Kozlov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
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Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Kozlov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Kozlov.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kozlov za svého rozpočtu obci Polná na její účet
č. 1221-68/0100 vedený u KB, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000 Kč za každý přestupek projednaný orgánem
obec Polná namísto orgánu obce Kozlov.
(2) Obec Kozlov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavení obcí Polná..
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Kozlov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kozlov, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kozlov a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 15.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

V Kozlově dne 4.1.2007
Alžběta Rychecká v.r.
starosta obce Kozlov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 018 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Malý Beranov
ze dne 8.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Malý Beranov, zastoupená starostou obce Petrem Tomáškem, adresa obecního úřadu: Malý Beranov 36, 586
03 Jihlava, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Malý
Beranov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
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Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Malý Beranov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech
přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Malý Beranov.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Malý Beranov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Malý Beranov, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Malý Beranov a usnesení Rady města Polná o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
V Polné dne 12.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

V Malém Beranově dne 9.1.2007
Ing. Petr Tomášek v.r.
starosta obce Malý Beranov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 08 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Nadějov ze dne
18.12.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Nadějov, zastoupená starostkou obce Marií Kučerovou, adresa obecního úřadu: Nadějov 81, 588 27 Jamné
u Jihlavy, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Nadějov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou obce Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Nadějov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Nadějov.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Nadějov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nadějov, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Nadějov a usnesení Rady města Polná o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
V Polné dne 16.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Marie Kučerová v.r.
starosta obce Nadějov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 06 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Rybné ze dne
14.12.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Rybné, zastoupená starostou obce Josefem Tlačbabou, adresa obecního úřadu: Rybné 51, 588 27 Jamné u Jihlavy,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Rybné“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Rybné v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
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o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Rybné.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Rybné předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rybné, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Rybné a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 15.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Josef Tlačbaba v.r.
starosta obce Rybné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 03 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Stáj ze dne
26.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Stáj, zastoupená starostou obce Karlem Vaverou, adresa obecního úřadu: Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Stáj“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná vykonávat
namísto orgánů obce Stáj v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Stáj.
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Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Stáj předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Stáj, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Stáj a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 29.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Karel Vavera v.r.
starosta obce Stáj

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 15 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Střítež ze dne
4.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Střítež, zastoupená starostou obce Pavlem Koudelou, adresa obecního úřadu: Střítež 1, 588 11 Střítež, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Střítež“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Střítež v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Střítež.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
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Čl. III
Úhrada nákladů
(1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střítež za svého rozpočtu obci Polná na její účet
č. 1221-68/0100 vedený u KB, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000 Kč za každý přestupek projednaný orgánem
obec Polná namísto orgánu obce Střítež.
(2) Obec Střítež poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavení obci Polná.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Střítež předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Střítež a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 19.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Ve Stříteži dne 19.1.2007
Pavel Koudela v.r.
starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 20 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Větrný Jeníkov
ze dne 9.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Větrný Jeníkov, zastoupená starostou obce Janem Hrbáčem, adresa obecního úřadu: Větrný Jeníkov 5, 588 42
Větrný Jeníkov, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec
Větrný Jeníkov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná vykonávat
namísto orgánů obce Větrný Jeníkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Větrný Jeníkov.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Větrný Jeníkov za svého rozpočtu obci Polná na její
účet č. 1221-68/0100 vedený u KB, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1000 Kč za každý přestupek projednaný orgánem
obec Polná namísto orgánu obce Větrný Jeníkov.
Obec Větrný Jeníkov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavení obci Polná.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Větrný Jeníkov předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Větrný Jeníkov, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Větrný Jeníkov a usnesení Rady města Polná o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 12.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Ve Větrném Jeníkově dne 10.1.2007
Jan Hrbáč v.r.
starosta obce Větrný Jeníkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 04 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Věžnice ze dne
15.11.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Věžnice, zastoupená starostou Bohuslavem Novákem, adresa obecního úřadu: Věžnice 49, 588 27 Jamné u Jihlavy,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Věžnice“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Věžnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Věžnice.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Věžnice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Věžnice, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Věžnice a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 15.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Bohuslav Novák v.r.
starosta obce Věžnice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 05 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Věžnice ze dne
4.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Věžnice, zastoupená starostou obce Ing. Josefem Málkem, adresa obecního úřadu: Věžnice 9, 582 52 Věžnice,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Věžnice“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Věžnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Věžnice.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Věžnice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Věžnice, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Věžnice a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 5.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Ing. Josef Málek v.r.
starosta obce Věžnice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 02 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Věžnička
ze dne 17.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Věžnička, zastoupená starostou obce Miloslavem Vomelou, adresa obecního úřadu: Věžnička 39, 588 13 Polná,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Věžnička“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Věžnička v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Věžnička.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
Obec Věžnička předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Věžnička, jeden stejnopis
obdrží město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Věžnička a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 26.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Miloslav Vomela v.r.
starosta obce Věžnička

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 10 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Záborná ze dne
19.1.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Záborná, zastoupená starostou obce Josefem Koubkem, adresa obecního úřadu: Záborná 49, 588 13 Polná, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Záborná“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Záborná v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Záborná.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Záborná předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
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s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Záborná, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Záborná a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 22.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Josef Koubek v.r.
starosta obce Záborná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 07 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Zhoř ze dne
7.11.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Zhoř, zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Čížkem, adresa obecního úřadu: Zhoř 64, 588 26 Zhoř u Jihlavy,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Zhoř“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná vykonávat
namísto orgánů obce Zhoř v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Zhoř.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Zhoř předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zhoř, jeden stejnopis obdrží
město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Zhoř a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 17.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Ing. Vladimír Čížek v.r.
starosta obce Zhoř

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 6.12.2006 č. 14 – VPS/06 a usnesení Zastupitelstva obce Ždírec ze dne
19.12.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Ždírec, zastoupená starostou obce Jaroslavem Novákem, adresa obecního úřadu: Ždírec 25, 588 13 Polná, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Ždírec“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13
Polná, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Polná
vykonávat namísto orgánů obce Ždírec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a majetku..
Na základě této smlouvy budou orgány obce Polná místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod
obce Ždírec.
Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce Polná při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce Polná.
Výnos pokut uložených ve správním řízení dle této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Polná.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této
smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Ždírec předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Polná veškerou spisovou agendu související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Polná vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ždírec, jeden stejnopis obdrží
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město Polná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Ždírec a usnesení Rady města Polná o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Polné dne 11.1.2007
Jindřich Skočdopole v.r.
starosta města Polná

Jaroslav Novák v.r.
starosta obce Ždírec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Osová Bítýška
ze dne 7. 12. 2006, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Osová Bítýška, 594 53 Osová Bítýška, kraj Vysočina, IČO: 00084409
zastoupená: Josef Mach, starosta obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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 Osová Bítýška 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 Osová Bítýška poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Osová Bítýška.
Obec Osová Bítýška 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
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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 Osová Bítýška
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 Osové Bítýšce dne 19.12.2006
Josef Mach v.r.
starosta obce Osová Bítýška

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Vidonín ze dne
7. 12. 2006 č.11, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Vidonín, 594 57 Vidonín, kraj Vysočina, IČO: 00295736
zastoupená starostou obce Milošem Laubem, Vidonín 594 57, IČO00295736
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 Vidonín 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 Vidonín poskytne ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš
na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Vidonín.
Obec Vidonín 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.
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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 Vidonín 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

Ve Vidoníně dne 28. 11. 2006
Miloš Laub v.r.
starosta obce Vidonín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Březí ze dne
28. 11. 2006 č.10/2006, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Březí, zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Melicharem,
Březí, 594 53 Osová Bítýška, IČO 00489450
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 Březí 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 Březí poskytne ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš
na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc
Kč, za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Březí.
Obec Březí 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.
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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 Březí a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Ve Velké Bíteši dne 27.11.2006 V Březí dne 5. 12. 2006
Mgr. Miroslav Báňa v.r.
starosta města Velká Bíteš

Ing. Ladislav Melichar v.r.
starosta obce Březí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Heřmanov
ze dne 3. 12. 2006 č. , 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Heřmanov, zastoupená starostkou obce Pavlou Chadimovou
Heřmanov, 594 58, IČO 00599387,
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 Heřmanov 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 Heřmanov poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Heřmanov.
Obec Heřmanov 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.
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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 Heřmanov 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 Heřmanově dne 3. 12. 2006
Pavla Chadimová v.r.
starostka obce Heřmanov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Křoví ze dne 29.
12. 2006 č.8/3/2006, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Křoví, zastoupená starostou obce Milanem Ráčkem
Křoví, 594 54, IČO 00545406
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 Křoví 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 Křoví poskytne ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš
na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Křoví.
Obec Křoví 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.
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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 Křoví 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 Křoví dne 29. 12. 2006
Milan Ráček v.r.
starosta obce Křoví

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Milešín ze dne
27. 12. 2006 č. , 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Milešín, zastoupená starostou obce Lukášem Doležalem
Milešín, 594 51, 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 Milešín 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 Milešín poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Milešín.
Obec Milešín 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.
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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 Milešín 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 Milešíně dne 27. 12. 2006
Lukáš Doležal v.r.
starosta obce Milešín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves ze dne
6. 12. 2006 č.1, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Nová Ves, zastoupená starostkou obce Jitkou Chocholáčovou
Nová Ves, 594 51, IČO 00599620
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 Nová Ves 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 Nová Ves poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Nová Ves.
Obec Nová Ves 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.
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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 Nová Ves 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 Nové vsi dne 6. 12. 2006
Jitka Chocholáčková v.r.
starostka obce Nová Ves

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Rozseč ze dne
30. 11. 2006 č.2, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Rozseč, zastoupená starostou obce Aloisem Zavadilem
Rozseč, 594 51, IČO 00599778
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 Rozseč 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 Rozseč poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Rozseč.
Obec Rozseč 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.
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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 Rozseč 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 Rozseči dne 8. 12. 2006
Alois Zavadil v.r.
starosta obce Rozseč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Vlkov ze dne
27. 12. 2006 č. , 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Vlkov, zastoupená starostou obce RNDr. Alešem Trojánkem
Vlkov 104, 594 53, IČO 00295752
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 Vlkov 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 Vlkov poskytne ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš
na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Vlkov.
Obec Vlkov 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.
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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 Vlkov 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

Ve Vlkově dne 28. 12. 2006
RNDr. Aleš Trojánek v.r.
starosta obce Vlkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20.11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Záblatí ze dne
29. 11. 2006 č.2, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Záblatí, zastoupená starostou obce Ondřejem Syslem
Záblatí 47, 594 53, IČO 00599948
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 Záblatí 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 Záblatí poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Záblatí.
Obec Záblatí 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.
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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 Záblatí 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 Záblatí dne 29. 11. 2006
Ondřej Sysel v.r.
starosta obce Záblatí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 22. 1.2007 č. 5/07 a usnesení Zastupitelstva obce Radňoves ze dne
3. 2. 2007 č.1, 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Radňoves, zastoupená starostou obce Milanem Kubíčkem
Radňoves 26, 594 51 Křižanov, IČO: 00599743
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 Radňoves 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 Radňoves poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Radňoves.
Obec Radňoves 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.
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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 Radňoves a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Ve Velké Bíteši dne 31. 1.2007
Mgr. Miroslav Báňa v.r.
starosta města Velká Bíteš

V Radňovsi dne
Milan Kubíček v.r.
starosta obce Radňoves

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 20. 11.2006 č. 2/06 a usnesení Zastupitelstva obce Skřinářov ze
dne 18. 2. 2007 č. , 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 01 Velká Bíteš, IČO: 002 95 647
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kraj Vysočina
2. Obec Skřinářov, zastoupená starostou obce Pavlem Videnským
Skřinářov, 594 53, IČO: 00599824
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 Skřinářov 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 Skřinářov poskytne ze svého rozpočtu městu Velká
Bíteš na jeho účet č. 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky,a.s. příspěvek ve výši 1000,- Kč slovy jedentisíc Kč,
za přestupek projednávaný orgánem města Velká Bíteš namísto orgánu obce Skřinářov.
Obec Skřinářov 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.
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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 Skřinářov 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

Ve Skřinářově dne 18. 2. 2007
Milan Kubíček v.r.
starosta obce Skřinářov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Odunec ze dne
5.12.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Odunec, zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Otoupalem, IČO: 00378275, bankovní spojení: ČS, a.s.,
číslo účtu: 1524512319/0800, adresa obecního úřadu: Odunec 6, kraj Vysočina
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 Odunec, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Odunec.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Odunec zavazuje uhradit městu
Hrotovice částku ve výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město
Hrotovice 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.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hrotovice,
jeden obec Odunec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17. 7. 2006, usnesení Zastupitelstva
obce Odunec ze dne 5. 12. 2006 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 11. 12. 2006
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Jaroslav Otoupal v.r.
obec Odunec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Přešovice ze dne
17.10.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají 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 Přešovice, zastoupená starostou obce panem Miloslavem Popelkou, IČO: 00378348, bankovní spojení: KB
Třebíč, číslo účtu: 14026711/0100, adresa obecního úřadu: Přešovice 29, kraj Vysočina
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Přešovice, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Přešovice.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Přešovice 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.
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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 Přešovice 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 Přešovice ze dne 17. 10. 2006 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. 1. 2007
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Miloslav Popelka v.r.
obec Přešovice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Krhov ze dne
1.9.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají 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 Krhov, zastoupená starostou obce panem Bohumilem Pelánem, IČO: 00377988, bankovní spojení: KB Třebíč,
číslo účtu: 8929711/0100, adresa obecního úřadu: Krhov 25, 675 55, kraj Vysočina
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Krhov, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Krhov.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Krhov 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.
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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 Krhov 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 Přešovice ze dne 1. 9. 2006 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 14. 11. 2006
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Bohumil Pelán v.r.
obec Krhov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Dukovany ze dne
29.6.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Dukovany, zastoupená starostou obce panem Vítězslavem Jonášem, IČO: 00289329, bankovní spojení: ČS, a.s.,
číslo účtu: 1522403389/0800, adresa obecního úřadu: Dukovany 99, 675 56, kraj Vysočina
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Dukovany, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Dukovany.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Dukovany zavazuje uhradit městu
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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 Dukovany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17. 7. 2006, usnesení
Zastupitelstva obce Dukovany ze dne 29. 6. 2006 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 14. 11. 2006
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Vítězslav Jonáš v.r.
obec Dukovany

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Litovany ze dne
13.7.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Litovany, zastoupená starostou obce panem Pavlem Francem, IČO: 00378119, bankovní spojení: ČS, a.s., číslo
účtu: 1524663379/0800, adresa obecního úřadu: Litovany 57, kraj Vysočina
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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
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pozdějších předpisů, ve správním obvodu obce Litovany, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Litovany.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Litovany zavazuje uhradit městu
Hrotovice částku ve výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město
Hrotovice 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 Litovany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17. 7. 2006, usnesení
Zastupitelstva obce Litovany ze dne 13. 7. 2006 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 14. 11. 2006
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Pavel Franc v.r.
obec Litovany

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Biskupce - Pulkov
ze dne 1.9.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
spořitelna Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Biskupice - Pulkov, zastoupená starostkou obce Janou Malou, IČO: 00375390, bankovní spojení: KB Třebíč,
číslo účtu: 15029-711/0100, adresa obecního úřadu: Biskupice – Pulkov 4, 675 58, 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 Biskupce-Pulkov, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak
projednávaly orgány obce Biskupce-Pulkov.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Biskupce-Pulkov 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 Biskupce-Pulkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17. 7. 2006, usnesení Zastupitelstva
obce Biskupce-Pulkov ze dne 1. 9. 2006 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 14. 11. 2006
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Jana Malá v.r.
obec Biskupce-Pulkov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Bačice ze dne
23.11.2006 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I.
Smluvní strany
Město Hrotovice, zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká
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spořitelna Hrotovice, číslo účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina
Obec Bačice, zastoupená starostou obce panem Jiřím Salákem, IČO: 00375365, bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu:
1525868309/0800, adresa obecního úřadu: Bačice 36, kraj Vysočina
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Bačice, a to všech přestupků v rozsahu, které by jinak projednávaly
orgány obce Bačice.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Bačice zavazuje uhradit městu Hrotovice
částku ve výši 6,- Kč za rok a jednoho obyvatele. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Hrotovice
ke konci každého 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 Bačice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17. 7. 2006, usnesení Zastupitelstva
obce Bačice ze dne 23. 11. 2006 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 29. 11. 2006
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Jiří Salák v.r.
obec Bačice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 3/2006 ze dne 17.7.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Radkovice u Hrotovic
ze dne 2. 2.2007 a základě zák.č. 500/2004 Sb. zavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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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 Radkovice u Hrotovic, zastoupená starostou obce panem Bohumilem Horníkem, IČO: 00290297, bankovní
spojení: KB Třebíč, číslo účtu: 229711/0100, adresa obecního úřadu: Radkovice u Hrotovic 13, kraj Vysočina
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Radkovice u Hrotovic, a to všech přestupků v rozsahu, které by
jinak projednávaly orgány obce Radkovice u Hrotovic.
Čl. III.
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu dle čl. II. této smlouvy se obec Radkovice u Hrotovic 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 Radkovice u Hrotice 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 Radkovice u Hrotovic ze dne 2. 2. 2007 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 26. 2. 2007
Antonín Mlynář v.r.
město Hrotovice

Bohumil Horník v.r.
obec Radkovice u Hrotovic
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Lesná ze dne 13.1.2006 č. 18/06 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Lesná
zastoupená starostou obce Karlem Polendou
adresa obecního úřadu: Lesná č.p. 54 PSC 675 26 kraj: Vysočina, IC: 00378020 bank. spojení: 1524389349/0800 ČS
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Lesná“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Lesná v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Lesná
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesná ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Lesná, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lesná předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
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o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lesná, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Lesná a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lesné dne 19.1.2006
Karel Polenda v. r.
starosta obce Lesná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Domamil ze dne 6.2.2006 č. 2/06 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Domamil
zastoupená starostou obce Radkem Menčíkem
adresa obecního úřadu: Domamil 135, kraj: Vysočina, IC: 00289311, bank. spojení: 9526-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Domamil“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Domamil v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Domamil
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Domamil ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Domamil, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
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v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Domamil předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Domamil, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Domamil a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Domamili dne 1.3.2006
Radek Menčík v. r.
starosta obce Domamil

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Martínkov ze dne 17.1.2006 č. 38/4/246 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Martínkov
zastoupená starostou obce Mgr. Zdeňkem Řepou
adresa obecního úřadu: Martínkov 29, PSC 675 44 Lesonice, kraj: Vysočina, IC: 00378151, bank. spojení: 16320-711/
0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Martínkov“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Martínkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Martínkov
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Martínkov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Martínkov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Martínkov předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Martínkov, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Martínkov a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Martínkově dne 27.3.2006
Mgr. Zdeněk Řepa v. r.
starosta obce Martínkov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Zvěrkovice ze dne 31.1.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Zvěrkovice
zastoupená starostou obce Věrou Bartuňkovou
adresa obecního úřadu: 676 02 Mor. Budějovice, kraj: Vysočina, IC: 44065540, bank. spojení: 2400000658/7940
Waldviertler Sparkasse
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Zvěrkovice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Zvěrkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Zvěrkovice 3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při
plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zvěrkovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Zvěrkovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15.
července a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19222-711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky
na účet města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Zvěrkovice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
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obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zvěrkovice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Zvěrkovice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Zvěrkovicích dne 1. 3.2006
Věra Bartuňková v. r.
starosta obce Zvěrkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Babice ze dne 12.12.2005 č. 5 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Babice
zastoupená starostou obce Miloslavem Vechetou
adresa obecního úřadu: Babice 3, PSC 675 44, kraj: Vysočina, IC: 00375357, bank. spojení: KB Třebíč 15125711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Babice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Babice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Babice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Babice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Babice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a
do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Babice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Babice, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Babice a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Babicích dne 20.12.2005
Miloslav Vecheta v. r.
starosta obce Babice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Blatnice ze dne 12.1.2006 č. 40 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Blatnice
zastoupená starostou obce Ing. Martin Veleba
adresa obecního úřadu: Blatnice 132, kraj: Vysočina, IC: 00375403, bank. spojení: 8726711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Blatnice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Blatnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Blatnice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Blatnice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Blatnice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Blatnice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Blatnice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Blatnice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Blatnici dne 16.1.2006
Ing. Martin Veleba v. r.
starosta obce Blatnice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Cidlina ze dne 28.12.2005 č. 24 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávni smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Cidlina
zastoupená starostou obce Miroslavem Trojanem
adresa obecního úřadu: Cidlina 35, kraj: Vysočina, IC: 60418541, bank. spojení: 6616510217/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Cidlina“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Cidlina v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Cidlina
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cidlina ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Cidlina, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto
územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100 uvedený
u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města Moravské
Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Cidlina předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
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3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Cidlina, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Cidlina a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Cidlině dne 28.12.2005
Miroslav Trojan v. r.
starosta obce Cidlina

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Častohostice ze dne 30.12.2005 č. 36 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Častohostice
zastoupená starostou obce Marií Vláčilovou
adresa obecního úřadu: Častohostice 3,kraj: Vysočina, IC: 60419466, bank. spojení: 2400001722/7940
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Častohostice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Častohostice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Častohostice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Častohostice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
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obce Častohostice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Častohostice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Častohostice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Častohostice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Častohosticích dne 18.1.2006
Marie Vláčilová v. r.
starosta obce Častohostice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Dědice ze dne 17.12.2005 č. 5/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Dědice
zastoupená starostou obce Bohumilem Pešlem
adresa obecního úřadu: Dědice č.p. 40, kraj: Vysočina, IC: 00376825 bank. spojení: KB Třebíč 15723711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Dědice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Dědice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Dědice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dědice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Dědice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Dědice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dědice, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Dědice a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7 Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Dědicích dne 21.12.2005
Bohumil Pešl v. r.
starosta obce Dědice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Dešov ze dne 27.1.2006 č. 34/06-1 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávni smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Dešov
zastoupená starostou obce Pavlem Karáskem
adresa obecního úřadu: Dešov č. 52,kraj: Vysočina, IC: 00289281, bank. spojení: 6923-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Dešov“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Dešov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Dešov
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dešov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Dešov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Dešov předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
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3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dešov, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Dešov a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Dešově dne 31.1.2006
Pavel Karásek v. r.
starosta obce Sešiv

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Hornice ze dne 12.1.2006 č. 1/2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Hornice
zastoupená starostou obce Milošem Březinou
adresa obecního úřadu: Hornice 13, kraj: Vysočina, IC: 00377252, bank. spojení: WSPK 2400001896/7940
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Hornice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Hornice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Hornice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hornice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Hornice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a
do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Hornice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hornice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Hornice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o
obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Hornicích dne 17.1.2006
Mgr. Miloš Březina v. r.
starosta obce Hornice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Chotěbudice ze dne 11.1.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Chotěbudice
zastoupená starostou obce Vladimírem Svobodou
adresa obecního úřadu: Chotěbudice 34, kraj: Vysočina, IČ: 377325, bank. spojení: KB 18721711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Chotěbudice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Chotěbudice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Chotěbudice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chotěbudice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Chotěbudice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Chotěbudice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chotěbudice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Chotěbudice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Chotěbudicích dne 12.1.2006
Vl. Svoboda v. r.
starosta obce Chotěbudice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 20.12.2005 č. 20/05 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle §
63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Jakubov u Moravských Budějovic
zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Kabelkou
adresa obecního úřadu: Jakubov u Moravských Budějovic 155, kraj: Vysočina, IC: 289493, bank. spojení: 5728711/
0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Jakubov
u Moravských Budějovic“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Jakubov u Moravských Budějovic v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Jakubov u Moravských Budějovic
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jakubov u Moravských Budějovic ze svého
rozpočtu městu Moravské Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu
ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do
územního obvodu obce Jakubov u Moravských Budějovic, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří
mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou
splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města
Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den
připsáni příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Jakubov u Moravských Budějovic předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice
veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede
po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
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2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jakubov u Moravských
Budějovic, jeden stejnopis obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou
obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Jakubov u Moravských Budějovic
a usnesením Rady města Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Jakubově dne 21.12.2005
Ing. Miroslav Kabelka v. r.
starosta obce Jakubov u M. B.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Kojatice ze dne 12.1.2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Kojatice
zastoupená starostou obce Františkem Fialou
adresa obecního úřadu: Kojatice č. 68, kraj: Vysočina, IC: 00377627, bank. spojení: 20127711
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Kojatice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Kojatice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Kojatice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.

Částka 2/2007

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Strana 75

Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kojatice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Kojatice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100 uvedený u
KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Kojatice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kojatice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Kojatice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Kojaticích dne 13.1.2006
Fr. Fiala v. r.
starosta obce Kojatice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Komárovice ze dne 28.12.2005 č. 5/05/3 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Komárovice
zastoupená starostou obce Bohumír Sláma
adresa obecního úřadu: Komárovice 14, kraj: Vysočina, IC: 00377724, bank. spojení: 11829-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Komárovice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
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adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Komárovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Komárovice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Komárovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Komárovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Komárovice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Komárovice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Komárovice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Komárovicích dne 28.12.2005
Bohumír Sláma v. r.
starosta obce Komárovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Láz ze dne 23.1.2006 č. 25uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Láz
zastoupená starostou obce Miroslavem Veithem
adresa obecního úřadu: Láz 13, PSC 675 41, kraj: Vysočina, IC: 00378311, bank. spojení: 7520-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Láz“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Láz v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Láz
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Láz ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice
na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu obce Láz, kde
byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním
obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100 uvedený
u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města Moravské
Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Láz předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
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o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Láz, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Láz a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lázu dne 23.1.2006
Miroslav Veith v. r.
starosta obce Láz

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Lhotice ze dne 21.12.2005 č. 12 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Lhotice
zastoupená starostou obce Františkem Švejdou
adresa obecního úřadu: Lhotce 27, kraj: Vysočina, IC: 48527424, bank. spojení: 1525169399/0800
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Lhotice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Lhotice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Lhotice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lhotice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
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obce Lhotice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lhotice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lhotice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Lhotice a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lhoticích dne 21.12.2005
František Švejda v. r.
starosta obce Lhotice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Litohoř ze dne 9.1.2006 č. 1/2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Litohoř
zastoupená starostou obce Bohumírem Kašíkem
adresa obecního úřadu: Litohoř, kraj: Vysočina, IC: 00378062, bank. spojení: 1522080399/0800
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Litohoř“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Litohoř v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Litohoř
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Litohoř ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Litohoř, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a
do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Litohoř předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Litohoř, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Litohoř a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Litohoři dne 9.1.2006
Bohumír Kašík v. r.
starosta obce Litohoř
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Lukov ze dne 2.1.2006 č. 1/06 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávni smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Lukov
zastoupená starostou obce Krouchalová Libuše
adresa obecního úřadu: Lukov 10, 676 02 Mor. Budějovice, kraj: Vysočina, IC: 00378135, bank. spojení: 1523222379/
0800
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Lukov“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Lukov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Lukov
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lukov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Lukov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a
do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lukov předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů

Strana 82

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 2/2007

3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lukov, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Lukov a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7 Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lukov dne 16.1.2006
Libuše Krouchalová v. r.
starosta obce Lukov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Nimpšov ze dne 5.1.2006 č. 1/2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Nimpšov
zastoupená starostkou obce Boženou Novotnou
adresa obecního úřadu: Nimpšov čp. 1, kraj: Vysočina, IC: 00378232, bank. spojení: KB Mor. Budějovice, č.ú. 13429711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Nimpšov“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Nimpšov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Nimpšov
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nimpšov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Nimpšov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Nimpšov předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nimpšov, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Nimpšov a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Nimpšově dne 6.1.2006
Božena Novotná v. r.
starosta obce Nimpšov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Nové Syrovice ze dne 19.12.2005 č. 4/2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Nové Syrovice
zastoupená starostou obce Oldřichem Svobodou
adresa obecního úřadu: Nové Syrovice čp. 2, kraj: Vysočina, IC: 00290009, bank. spojení: KB Mor. Budějovice, č.ú.
6122-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Nové
Syrovice “)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
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příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Nové Syrovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Nové Syrovice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nové Syrovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu obce
Nové Syrovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Nové Syrovice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nové Syrovice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Nové Syrovice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Nových Syrovicích dne 6.1.2006
Oldřich Svoboda v. r.
starosta obce Nové Syrovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Třebelovice ze dne 13.1.2006 č. 42/2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Třebelovice
zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Šálkem
adresa obecního úřadu: Třebelovice 76, kraj: Vysočina, IC: 00290602, bank. spojení: 8128-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec
Třebelovice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Třebelovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Třebelovice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Třebelovice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Třebelovice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo
se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Třebelovice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
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obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Třebelovice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Třebelovice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7 Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Třebelovicích dne 13.1.2006
Ing. Zdeněk Šálek v. r.
starosta obce Třebelovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Vícenice ze dne 9.1.2006 č. 2006/01 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Vícenice
zastoupená starostou obce Zdeňkem Krotkým
adresa obecního úřadu: Vířenice 31, kraj: Vysočina, IC: 44065531, bank. spojení: KB Třebíč, č.ú. 21226-711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Vícenice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Vícenice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Vícenice
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
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Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vícenice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Vířenice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Vícenice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vícenice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Vícenice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Vícenicích dne 9.1.2006
Zdeněk Krotký v. r.
starosta obce Vícenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 17. 10. 2005 č. R 77/2005/20 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Želetava ze dne 11.1.2006 č. 32 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Želetava
zastoupená starostou obce Oldřichem Čechem
adresa obecního úřadu: Želetava, nám. Míru 1, kraj: Vysočina, IC: 00290751, bank. spojení: 1524413329/0800
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Želetava“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Janem Nekulou
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adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Želetava v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Želetava
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Želetava ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Želetava, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a
do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100
uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města
Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Želetava předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Želetava, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Želetava a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7) Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Želetavě dne 20.1.2006
Oldřich Čech v. r.
starosta obce Želetava
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 24. 4. 2007 č. RM-10/2007/17 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Lesonice ze dne 13. 4. 2007 č. 5/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany

1. Obec Lesonice
zastoupená starostou obce Jiřím Šálkem
adresa obecního úřadu: Lesonice 117, kraj: Vysočina, IC: 00289752, bank. spojení: 150293224/0300
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Lesonice“)
a
2. Město Moravské Budějovice
zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou
adresa městského úřadu: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Lesonice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
2) Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Lesonice.
3) Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
4) Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesonice ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1000,- Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu
obce Lesonice, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se
v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července
a do 15. prosince Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/
0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet
města Moravské Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
1) Obec Lesonice předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti
této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých
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obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů
3) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci
o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lesonice, jeden stejnopis
obdrží město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5) Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Lesonice a usnesením Rady města
Moravské Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
6) Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
7 Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
8) Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne 25.4.2007
Ing. Vlastimil Bařinka v. r.
starosta města Moravské Budějovice

V Lesonicích dne 25.4.2007
Jiří Šálek v. r.
starosta obce Lesonice
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Upozornění na zcizení razítek Obecního úřadu Dušejov
Dne 20. 11. 2006 obdržel Krajský úřad kraje Vysočina oznámení Obecního úřadu Dušejov o ztrátě 1 ks kulatého razítka
se státním znakem s textem OBECNÍ ÚŘAD DUŠEJOV bez rozlišovacího čísla, 1 ks hranatého razítka s textem OBEC
DUŠEJOV, 588 05 DUŠEJOV 109, IČO: 002 85 811.

Ke ztrátě kulatého razítka došlo dne 10. 11. 2006 a hranatého razítka dne 15. 3. 2006.
Veškeré písemnosti opatřené těmito razítky je třeba dnem jejich ztráty považovat za neplatné
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Upozornění na zcizení razítka Obecního úřadu Okarec
Dne 21. 12. 2006 obdržel Krajský úřad kraje Vysočina oznámení Obecního úřadu Okarec o ztrátě 1 ks kulatého razítka
se státním znakem s textem OBECNÍ ÚŘAD OKAREC o průměru 2,5 cm bez rozlišovacího čísla (otisk razítka není
k dispozici).
Ke ztrátě výše uvedeného razítka došlo dne 2. 6. 2006.
Veškeré písemnosti opatřené tímto razítkem je třeba dnem jeho ztráty považovat za neplatné.
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