VĚSTNÍK

KRAJE VYSOČINA
Ročník 2007

Rozesláno dne 5. září 2007

OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní

smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva

mezi obcí Jankov a městem Pelhřimov
mezi obcí Moraveč a městem Pelhřimov
mezi obcí Velký Rybník a městem Pelhřimov
mezi obcí Vokov a městem Pelhřimov
mezi obcí Bácovice a městem Pelhřimov
mezi obcí Bělá a městem Pelhřimov
mezi obcí Bořetín a městem Pelhřimov
mezi obcí Čelistná a městem Pelhřimov
mezi obcí Černov a městem Pelhřimov
mezi obcí Červená Řečice a městem Pelhřimov
mezi obcí Čížkov a městem Pelhřimov
mezi obcí Dehtáře a městem Pelhřimov
mezi obcí Dobrá Voda a městem Pelhřimov
mezi obcí Dubovice a městem Pelhřimov
mezi obcí Hojovice a městem Pelhřimov
mezi obcí Horní Cerekev a městem Pelhřimov
mezi obcí Horní Ves a městem Pelhřimov
mezi obcí Chýstovice a městem Pelhřimov
mezi obcí Chyšná a městem Pelhřimov
mezi obcí Kojčice a městem Pelhřimov
mezi obcí Košetice a městem Pelhřimov
mezi obcí Krasíkovice a městem Pelhřimov
mezi obcí Křelovice a městem Pelhřimov
mezi obcí Křešín a městem Pelhřimov
mezi obcí Libkova Voda a městem Pelhřimov
mezi obcí Martinice u Onšova a městem Pelhřimov
mezi obcí MeznáMěsto a městem Pelhřimov
mezi obcí Nová Buková a městem Pelhřimov
mezi městysem Nová Cerekev a městem Pelhřimov
mezi obcí Olešná a městem Pelhřimov
mezi obcí OnšovMěsto a městem Pelhřimov
mezi obcí PavlovMěsto a městem Pelhřimov
mezi obcí Proseč pod Křemešníkem a městem Pelhřimov
mezi obcí Putimov a městem Pelhřimov
mezi obcí Rynárec a městem Pelhřimov

Částka 3

Strana 2

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
78.
79.
80.
81.
82.

Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
C h l u m - K o rouhvice
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva
Ve ř e j n o p r á vní smlouva

Částka 3/2007

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

mezi obcí Střítež pod Křemešníkem a městem Pelhřimov
mezi obcí Ústrašín a městem Pelhřimov
mezi obcí Útěchovičky a městem Pelhřimov
mezi obcí Vyskytná a městem Pelhřimov
mezi obcí Zachotín a městem Pelhřimov
mezi obcí Zajíčkov a městem Pelhřimov
mezi obcí Žirov a městem Pelhřimov
mezi obcí Arneštovice a obcí Hořepník
mezi obcí Bořetice a obcí Hořepník
mezi obcí Rovná a obcí Hořepník
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Bohdalec
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Bohdalov
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Budeč
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Cikháj
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Hamry nad Sáza v o u
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Hodíškov
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Chlumětín
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Jámy
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Kněževes
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Krásněves
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Matějov
mezi městem Žďár nad Sázavou a městysem Nové Vese l í
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Ostrov nad Osla v o u
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Pavlov
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Poděšín
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Pokojov
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Polnička
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Račín
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Radostín nad Os l a v o u
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Sázava
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Sirákov
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Svratka
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Újezd
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Vatín
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Velká Losenice
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Vepřová
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Vysoké
mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Znětínek
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Bohuňov
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Býšovec
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Dalečín
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem

Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice

nad
nad
nad
nad

Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem

a obcí
a obcí
a obcí
a obcí

Koroužn é
Lísek
Milasín
Nyklovic e

Částka 3/2007

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
11 0 .
111 .
11 2 .
11 3 .
11 4 .
11 5 .
11 6 .
11 7 .
11 8 .
11 9 .
120.
121.

Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Svratkou
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r á vní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní
Ve ř e j n o p r ávní

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice
Bystřice

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem
Pernštejnem

Strana 3

smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva

mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem
mezi městem

a obcí Písečné
a obcí Prosetín
a obcí Radkov
a obcí Rovečné
a obcí Rožná
a obcí Sejřek
a obcí Skorotice
a obcí Strachujo v
a městysem St r á ž e k
a obcí Sulkovec
a obcí Štěpánov n a d

smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva

mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Ubušínek
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Ujčov
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Unčín
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Velké Jan o v i c e
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Velké Tr e s n é
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Věchnov
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Věstín
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Věžná
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Vír
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Zvole
mezi městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Ždánice
mezi městysem Lukavec a obcí Čáslavsko
mezi městysem Lukavec a obcí Mezilesí
mezi městem Pacov a obcí Bratřice
mezi městem Pacov a obcí Buřenice
mezi městem Pacov a obcí Cetoraz
mezi městem Pacov a obcí Důl
mezi městem Pacov a obcí Eš
mezi městem Pacov a obcí Lesná
mezi městem Pacov a obcí Obrataň
mezi městem Pacov a obcí Pošná
mezi městem Pacov a obcí Salačova Lhota
mezi městem Pacov a obcí Samšín
mezi městem Pacov a obcí Velká Chyška
mezi městem Pacov a obcí Věžná
mezi městem Pacov a obcí Vyklantice
mezi městem Pacov a obcí Zhořec
mezi městem Třešť a obcí Stonařov

Strana 4

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 3/2007

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Jankov‚ ze dne 13. 12. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Jankov ‚ identifikační číslo: 00583464
zastoupená starostou obce Miroslavem Jonákem‚ se sídlem Jankov 29, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj
Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce
s rozšířenou působností. Č.ú – 14222-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
Č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Jankově, dne 13. 12. 2005
Miroslav Jonák v. r
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Moraveč‚ ze dne 1. 12. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Moraveč ‚ identifikační číslo: 00248673
zastoupená starostkou obce E. Zadražilovou‚ se sídlem Moraveč 110, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina,
jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. Č.ú – 622161319/0800 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
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(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Moraveči, dne 11. 12. 2005
Eva Zadražilová v. r.
starostka obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Velký Rybník‚ ze dne
8. 12. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Velký Rybník ‚ identifikační číslo: 00515931
zastoupená starostkou obce Andreou Němcovou‚ se sídlem Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj
Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce
s rozšířenou působností. Č.ú – 31129-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
Č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

Ve Velkém Rybníku, dne 8. 12. 2005
Andrea Němcová v. r.
starostka obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Vokov‚ ze dne 30. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Vokov‚ identifikační číslo: 00511307
zastoupená starostou obce Fr. Strakou‚ se sídlem Vokov‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec
příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností.
č.ú – 32324261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

Ve Vokově, dne 30. 11. 2005
František Straka v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Bácovice‚ ze dne
15. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Bácovice‚ identifikační číslo: 512231
zastoupená starostou obce Václav Páral‚ se sídlem Bácovice 23‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina,
jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú – 12526-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.

Strana 10

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 3/2007

(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

Ve Bácovicích, dne 15. 11. 2005
Václav Páral v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Bělá‚ ze dne 3. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Bělá‚ ‚ identifikační číslo: 512249
zastoupená starostou obce Josef Kukla‚ se sídlem Bělá 34‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako
obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú – 19322-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Bělé, dne 3. 11. 2005
Josef Kukla v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Bořetín‚ ze dne 7. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Bořetín‚ ‚ identifikační číslo: 476439
zastoupená starostou obce Stanislav Koukal‚ se sídlem Bořetín‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina,
jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú –8826-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou v odstavci
(1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Bořetíně, dne 7. 11. 2005
Stanislav Koukal v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Čelistná‚ ze dne
9. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Čelistná‚ ‚ identifikační číslo: 47248971
zastoupená starostou obce Vlh Václav‚ se sídlem Čelistná 14‚ 390 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako
obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú – 07029-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15
dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
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(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Čelistná, dne 9. 11. 2005
Václav Vlh v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Černov‚ ze dne
14. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Černov‚ ‚ identifikační číslo: 00512273
zastoupená starostou obce Jan Halík‚ se sídlem Černov 41‚ 394 03 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako
obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú – 14425-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem
Bambulou se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou
působností. č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Černově, dne 3. 11. 2005
Jan Halík v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Červená Řečice‚ ze dne
14. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Červená Řečice‚ ‚ identifikační číslo: 00248045
zastoupená starostou obce Zdeňkou Bečkovou‚ se sídlem Červená Řečice 19‚ 394 46 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj
Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce
s rozšířenou působností. č.ú – 2328-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále
zákon o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem
rozhodným právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Červené Řečici, dne 14. 11. 2005
Bečková Zdeňka v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Čížkov‚ ze dne 14. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Čížkov‚ identifikační číslo: 511323
zastoupená starostou obce Miloslavem Zeman‚ se sídlem Čížkov‚ okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná
podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností.
č.ú.: 0021118329/0800 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
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(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále
zákon o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem
rozhodným právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Čížkově, dne 30. 11. 2005
Miloslav Zeman v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Dehtáře‚ ze dne 28. 2. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Dehtáře‚ identifikační číslo: 515949
zastoupená starostou obce Jiřina Šeredová‚ se sídlem Dehtáře 4‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina,
jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú –31022261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.

Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále
zákon o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem
rozhodným právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Dehtářích, dne 3. 12. 2005
Jiřina Šeredová v. r.
starosta obce

Strana 20

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 3/2007

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Dobrá Voda‚ ze dne
17. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Dobrá Voda‚ identifikační číslo: 515787
zastoupená starostou obce Zdeněk Smrčka‚ se sídlem Dobrá Voda 45‚ 394 02 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj
Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce
s rozšířenou působností. č.ú – 31225-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené
právní důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně
též prohlašují, že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností
a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambul v. r.
starosta města

V Dobré Vodě, dne 17. 11. 2005
Zdeněk Smrčka v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 20.prosince 2006 a opatření starosty obce Dubovice, ze dne
11. prosince 2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Dubovice, identifikační číslo : 49056620, zastoupená starostou obce MUDr.Jaromírem Kořínkem, se sídlem
Dubovice 22, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú. ………(dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo : 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
a místostarostou panem Mgr. Bohumilem Kovandou se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres
Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností. č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 490566202
(dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro
obec a za obec přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu
vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. II.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2007.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města.
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(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (4) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl.V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověd‘ musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji město zašle ke schválení příslušnému krajskému úřadu. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem,
kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase kde lze do této smlouvy nahlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
v Pelhřimově, dne 21 .prosince 2006
Leopold Bambula
starosta města
Mgr. Bohumil Kovanda
místostarosta

v Dubovicích, dne 21 .prosince 2006
MUDr.Jaromír Kořínek
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Hojovice‚ ze dne 9. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Hojovice‚ identifikační číslo: 583430
zastoupená starostou obce Jan Klátil‚ se sídlem Hojovice 80‚ 395 01 Pacov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec
příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností.
č.ú – 14521-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
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Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále
zákon o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem
rozhodným právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
arosta města

V Hojovicích, dne 9. 11. 2005
Jan Klátil v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Horní Cerekev‚ ze dne
----- uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Horní Cerekev‚ identifikační číslo: 00248185 zastoupená starostou obce Ing. Jaroslav Andrle‚ se sídlem
Náměstí T. G. M. 41‚ Horní Cerekev, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního
předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 2520261/0100 (dále jen
„obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále
zákon o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem
rozhodným právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené
právní důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též
prohlašují, že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností
a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Horní Cerekvi, dne 15. 11. 2005
Ing. Jaroslav Andrle v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Horní Ves‚ ze dne 31. 10. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Horní Ves‚ identifikační číslo: 00476447
zastoupená starostou obce karel Bártů‚ se sídlem Horní Ves 88‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina,
jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú.: 3025959/0300 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
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(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále
zákon o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem
rozhodným právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Horní Vsi, dne 11. 11. 2005
Karel Bártů v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Chýstovice‚ ze dne
15. 10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Chýstovice‚ identifikační číslo: 00583456 zastoupená starostou obce Fr. Hoškem‚ se sídlem Chýstovice 41‚
395 01, Pacov okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú 11224261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
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přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Chýstovicích, dne 8. 11. 2005
František Hošek v. r.
starosta obce

Strana 28

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 3/2007

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Chýšná‚ ze dne 17. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany

(1) Obec Chyšná‚ identifikační číslo: 583448
zastoupená starostou obce J.Holada‚ se sídlem Chyšná 33 395 01, Pacov , okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec
příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností.
č.ú.: 12323261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
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úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Chyšné , dne 17. 11. 2005
Holada v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Kojčice‚ ze dne
14. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Kojčice‚ identifikační číslo00511315 zastoupená starostou obce Jaroslav Roubík se sídlem Kojčice 67,
okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města
Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 33423261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
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(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Kojčicích dne 14. 11. 2005
Jaroslav Roubík v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Košetice‚ ze dne 23. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Košetice, identifikační číslo: 00248444 zastoupená starostou obce Ing. Veletová B.‚ se sídlem Košetice 146‚
okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města
Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 3726-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
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přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Košerácích , dne 23. 11. 2005
Ing. Veletová B.v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Krasíkovice‚ ze dne
31. 10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Krasíkovice‚ identifikační číslo 00583472
zastoupená starostou obce Pavlem Jírů‚ se sídlem Krasíkovice 28‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina,
jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú.: 100127-834/0600 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Krasíkovicích, dne 8. 11. 2005
Pavel Jírů v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Křelovice‚ ze dne 9. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Křelovice‚ identifikační číslo: 248487 zastoupená starostou obce Ing. Jiří Moučka‚ se sídlem Křelovice 67,
394 45 Křelovice okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 8420-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
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(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Křelovicích, dne 9. 11. 2005
Ing. Jiří Moučka v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Křešín‚ ze dne 2.12. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Křešín‚ identifikační číslo248495 zastoupená starostou obce Ing. Fantová L.‚ se sídlem Křešín 42, okres
Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města
Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 9423-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
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přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují, že
tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Křešině , dne 2. 12. 2005
Ing. Fantová L.v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Libkova Voda‚
ze dne 10. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Libkova Voda‚ identifikační číslo: 00515957 zastoupená starostou obce Josefem Váchou‚ se sídlem Libkova
Voda 62, 394 62, Libkova Voda, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu
do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 33028261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
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(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Libkově Vodě, dne 10. 11. 2005
Josef Vácha v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Martinice u Onšova‚ ze dne
24. 10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Martinice u Onšova‚ identifikační číslo: 00583502
zastoupená starostou obce Jaroslavem Jelínkem‚ se sídlem Martinice u Onšova, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako
obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou
působností. č.ú.: 0622160359/0800 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů
od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
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Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Martinicích , dne 8. 11. 2005
Jelínek Jaroslav v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Mezná‚ ze dne 25. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Mezná‚ identifikační číslo: 20/0364 zastoupená starostou obce Josefem Větrovcem‚ se sídlem Mezná 40‚
okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města
Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 36923261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Mezné , dne 25. 11. 2005
Josef Větrovec v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Nová Buková‚ ze dne
24. 10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Nová Buková‚ identifikační číslo: 00583511 zastoupená starostou obce Kumbárem St.‚ se sídlem Nová Buková
48‚ 394 03 Horní Cerekev, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do
správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 11523-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
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(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Nové Bukové, dne 18. 11. 2005
Kumbár Stanislav v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 6. prosince 2006 a usnesení rady městyse Nová Cerekev‚ ze dne
15. 11. 2006 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Městys Nová Cerekev‚ identifikační číslo: 00248738 zastoupená starostou obce Petrem Měkutou‚ se sídlem Nový
Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního
předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 2424261/0100 (dále jen
„obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
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Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují, že
tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

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

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Olešná‚ ze dne
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu

----

Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Olešná‚ identifikační číslo: 00515761 zastoupená starostou obce Josefem Bláhou‚ se sídlem Olešná 94‚
393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 30521261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Olešné, dne 10. 11. 2005
Josef Bláha v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Onšov‚ ze dne 11. 2. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Onšov‚ identifikační číslo: 511609 zastoupená starostou obce Borek Vlastislav‚ se sídlem Onšov 10‚
okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města
Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 9028-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
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(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Onšově, dne 8. 11. 2005
Borek Vlastislav v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Pavlov‚ ze dne 26. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Pavlov‚ identifikační číslo: 515929 zastoupená starostou obce Podhorský‚ se sídlem Pavlov‚ okres Pelhřimov,
kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako
obce s rozšířenou působností. č.ú.: 32527-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to
do 15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
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Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Pavlově , dne 26. 11. 2005
Miroslav Podhorský v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem‚
ze dne 4. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Proseč pod Křemešníkem‚ identifikační číslo: 00515973 zastoupená starostou obce Alenou Váňovou‚
se sídlem Proseč pod Křemešníkem 19‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle
zvláštního právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 30927261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r
starosta města

V Proseči pod Kř. dne 9. 11. 2005
Alena Váňová v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Putimov‚ ze dne
7. 11. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Putimov‚ identifikační číslo: 515965 zastoupená starostou obce Harudou‚ se sídlem Putimov 62‚ 393 01
Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 31321-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Putimově , dne 7. 11. 2005
Haruda v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Rynárec‚ ze dne 17. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Rynárec‚ identifikační číslo: 00515817 zastoupená starostou obce Pavlem Kopeckým‚ se sídlem Rynárec 24‚
394 01 Rynárec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 0622103389/0800 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1.1. běžného roku.
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(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Rynárci , dne 18. 11. 2005
Pavel Kopecký v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem‚
ze dne 25. 10. 2005 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Střítež pod Křemešníkem‚ identifikační číslo: 00583553 zastoupená starostou obce Josefem Palánem‚
se sídlem Střítež p. Křem. 7‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního
právního předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 18522-261/0100
(dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Stříteži p. Křem. , dne 11. 11. 2005
Josef Palán v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Ústrašín‚ ze dne 25. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Ústrašín‚ identifikační číslo: 00511269 zastoupená starostou obce Ing. Milanem Zemanem‚ se sídlem
Ústrašín 3‚ 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu
do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 19226261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Ústrašíně , dne 25. 11. 2005
Ing. Milan Zeman v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Útěchovičky ze dne 31. 10. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Útěchovičky‚ identifikační číslo: 00511340 zastoupená starostou obce Jaroslavem Votápkem‚ se sídlem
Útěchovičky 39‚ 394 21 Horepník, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního
předpisu do správního obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 1224-261/0100 (dále jen
„obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
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(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Útěchovičkách , dne 10. 11. 2005
Jaroslav Votápek v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Vyskytná‚ ze dne 10. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Vyskytná‚ identifikační číslo: 00249416 zastoupená starostou obce Josefem Fridrichovským‚ se sídlem
Vyskytná 74‚ okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 0621110319/0800 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
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Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

Ve Vyskytné, dne 10. 11. 2005
Fridrichovský v. r.
starosta obce
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Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 31.května 2006 a opatření starosty obce Zachotín, ze dne 25 .4. 2006,
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Zachotín, identifikační číslo : 515809, zastoupená starostou obce panem Vladislavem Potěšilem, se sídlem
Zachořím 37, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního
obvodu města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 32121-261/0100
(dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
a místostarostou panem Mgr. Bohumilem Kovandou se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres
Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností. č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 490566202
(dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro
obec a za obec přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu
vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. II.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2007.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města.
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (4) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl.V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověd‘ musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji město zašle ke schválení příslušnému krajskému úřadu. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem,
kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase kde lze do této smlouvy nahlédnout.
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(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 8 .června 2006
Leopold Bambula
starosta města

V Zachotíně, dne
Vladislav Potěšil
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Zajíčkov‚ ze dne 10. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Zajíčkov‚ identifikační číslo: 515795 zastoupená starostou obce Jar. Hejdou‚ se sídlem Zajíčkov 47‚ 393 01
Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu
města Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 33327-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou
působností. č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
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Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

Ve Zajíčkově, dne 16. 11. 2005
Jaroslav Hejda v. r.
starosta obce

Na základě usnesení Rady města Pelhřimov, ze dne 19. října 2005 a opatření starosty obce Žirov‚ ze dne 9. 11. 2005
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
Veřejnoprávní smlouvu
Čl. I
Smluvní strany
(1) Obec Žirov‚identifikační číslo: 515914 zastoupená starostou obce Boh. Vohlídalem‚ se sídlem Žirov 30‚ okres
Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec příslušná podle zvláštního právního předpisu do správního obvodu města
Pelhřimova, jako obce s rozšířenou působností. č.ú.: 30628-261/0100 (dále jen „obec“)
a
(2) Město PELHŘIMOV, identifikační číslo: 00248801, zastoupené starostou města panem Leopoldem Bambulou
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, jako obec s rozšířenou působností.
č.ú.: 19-0622101359/0800, variabilní symbol 6171232441 (dále jen „město“)
Čl. II
Vymezení předmětu veřejnoprávní smlouvy
Předmětem této veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi podle ustanovení 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že město zajistí prostřednictvím svých orgánů, pro obec a za obec,
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto
smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány města místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce,
a to za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce
v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV.
Úhrada nákladů
(1) Obec se zavazuje, že ze svého rozpočtu uhradí městu náklady spojené s realizací předmětu této smlouvy, a to ve výši
500 Kč (slovy = pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce nebo
jehož pachatelem měl být občan obce, s úhradou poprvé za kalendářní rok 2006.
(2) Obec se zavazuje, že uhradí dohodnuté finanční plnění podle článku IV. odstavce (1) této smlouvy do rozpočtu města
bezhotovostním převodem na účet města ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do
15 dnů od výzvy města. .
(3) Smluvní strany se dále dohodly, že město je oprávněno jednostranně, formou. přípisu, navýšit úhradu uvedenou
v odstavci (1) tohoto článku. Navýšení úhrady je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 01.01. běžného roku.
(4) Změnu ve výši úhrady, s výjimkou uvedenou v odstavci (3) tohoto článku, lze provést jen změnou této veřejnoprávní
smlouvy, se souhlasem obou smluvních stran.
Čl. V.
Doba trvání smlouvy, ujednání o možném ukončení veřejnoprávní smlouvy
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet
prvním dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi druhé straně.
Čl. VI.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Poté, co s obsahem této smlouvy vysloví souhlas příslušné samosprávné orgány obou smluvních stran a bude
podepsána, ji obec zašle ke schválení podle ustanovení § 63 a § 66c obecního zřízení příslušnému krajskému úřadu.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy o udělení souhlasu
s jejím uzavřením nabude právní moci.
(2) Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí obě smluvní strany na úředních deskách svých obecních
úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu a o místě a čase, kde lze do této smlouvy nehlédnout.
(3) Tato smlouva je vyhotovována celkem v šesti stejnopisech, přičemž jeden je určen pro obec, tři pro město a dva
stejnopisy jsou určeny pro úřední potřebu Krajského úřadu Vysočina.
(4) Na práva, povinnosti a závazky výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí předpisy práva občanského
(s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení), a dále
podle povahy věci příslušné procesní předpisy (například správní řád, daňový řád, přestupkový zákon), dále zákon
o obcích (obecní zřízení), a k těmto zákonům vydané prováděcí právní předpisy. Pro případ kolize je právem rozhodným
právo České republiky.
(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily a všechna ujednání v této smlouvě jsou
projevem jejich svobodné a opravdové vůle. Dále prohlašují, že chápou význam této smlouvy a také s ní spojené právní
důsledky, a že chtějí být tuto ode dne jejího podpisu všemi účastníky smlouvy vázáni. Taktéž výslovně též prohlašují,
že tato smlouva není uzavírána v tísni a ani za nápadně nevýhodných nebo jim neznámých okolností a podmínek.
V Pelhřimově, dne 3. 11. 2005
Leopold Bambula v. r.
starosta města

V Žirově , dne 9. 11. 2005
Vohlídal v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě opatření starosty obce Arneštovice ze dne 18.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník č.19 ze dne
21.12.2006 uzavírají dne 28.12.2006 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. 1
Smluvní strany
1. Obec Arneštovice, zastoupená starostou obce Stanislavem Sukem, adresa: Obec Arneštovice č.p. 16, 395 01 Pacov
a
2. Obec Hořepník, zastoupená starostou obce Vladimírem Kotýnkem, adresa: Obec Hořepník, Náměstí Prof.Bechyně
79, 394 22 Hořepník
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Hořepník
namísto orgánů obce Arneštovice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Arneštovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány obce Hořepník místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním
obvodu obce Arneštovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Hořepníka budou vykonávat ve správním obvodu obce Arneštovice přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Arneštovice ze svého rozpočtu obci Hořepník na její
účet č. 163157205/0600, variabilní symbol 112211 příspěvek ve výši 200 Kč (slovy dvě stě korun) za jedenácté a každé
další oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Arneštovice nebo jehož pachatelem
měl být občan obce Arneštovice v daném kalendářním roce.
Příspěvek se obec Arneštovice zavazuje hradit na základě předloženého vyúčtování v jedné roční splátce a to do 15 dnů
od výzvy obce Hořepník.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci, do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Arneštovice, jeden stejnopis
obec Hořepník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádosti o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Arneštovice a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Hořepník, dne 28.12.2006
Vladimír Kotýnek v.r.
Starosta obce Hořepník

Arneštovice, dne 28.12.2006
Stanislav Suk v.r.
starosta obce Arneštovice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě opatření starosty obce Bořetice ze dne 18.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník č.19 ze dne
21.12.2006 uzavírají dne 28.12.2006 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany
1. Obec Bořetice, zastoupená starostou obce Alešem Sůvou, adresa: Obec Bořetice č.p., 395 01 Pacov
a
2. Obec Hořepník, zastoupená starostou obce Vladimírem Kotýnkem, adresa: Obec Hořepník, Náměstí Prof.Bechyně
79, 394 22 Hořepník
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Hořepník
namísto orgánů obce Bořetice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Bořetice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány obce Hořepník místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním
obvodu obce Bořetice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Hořepníka budou vykonávat ve správním obvodu obce Bořetice přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bořetice ze svého rozpočtu obci Hořepník na její
účet č. 163157205/0600, variabilní symbol 112211 příspěvek ve výši 200 Kč (slovy dvě stě korun) za jedenácté
a každé další oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bořetice nebo jehož pachatelem
měl být občan obce Bořetice v daném kalendářním roce.
Příspěvek se obec Bořetice zavazuje hradit na základě předloženého vyúčtování v jedné roční splátce a to do 15 dnů
od výzvy obce Hořepník.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci, do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bořetice, jeden stejnopis obec
Hořepník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádosti o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Bořetice a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Hořepník, dne 28.12.2006
Vladimír Kotýnek v.r.
Starosta obce Hořepník

Bořetice, dne 28.12.2006
Aleš Sůva v.r.
starosta obce Bořetice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě opatření starosty obce Rovná ze dne 18.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník č.19 ze dne
21.12.2006 uzavírají dne 28.12.2006 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany
1. Obec Rovná, zastoupená starostou obce Pavlem Vaněčkem, adresa: Obec Rovná č.p. , 395 01 Pacov
a
2. Obec Hořepník, zastoupená starostou obce Vladimírem Kotýnkem, adresa: Obec Hořepník, Náměstí Prof.Bechyně
79, 394 22 Hořepník
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Hořepník
namísto orgánů obce Rovná vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Rovná v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy budou orgány obce Hořepník místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním
obvodu obce Rovná.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány obce Hořepníka budou vykonávat ve správním obvodu obce Rovná přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném zvláštními zákony na úseku přestupků.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rovná ze svého rozpočtu obci Hořepník na její účet
č. 163157205/0600, variabilní symbol 112211 příspěvek ve výši 200 Kč (slovy dvě stě korun) za jedenácté a každé další
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Rovná nebo jehož pachatelem měl být občan
obce Rovná v daném kalendářním roce.
Příspěvek se obec Rovná zavazuje hradit na základě předloženého vyúčtování v jedné roční splátce a to do 15 dnů
od výzvy obce Hořepník.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci, do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rovná, jeden stejnopis obec
Hořepník a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádosti o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Rovná a usnesení Zastupitelstva obce Hořepník a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.
Hořepník, dne 28.12.2006
Vladimír Kotýnek v.r.
Starosta obce Hořepník

Rovná, dne 28.12.2006
Pavel Vaněček v.r.
starosta obce Rovná

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Bohdalec ze dne 7.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Bohdalec, zastoupená starostou Stanislavem Kučerou, IČO 00599280, Bohdalec č. 101 , 592 55 Bobrová, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Bohdalec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Bohdalec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bohdalec.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Bohdalec v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Bohdalec.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohdalec městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Bohdalec předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Bohdalec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Bohdalec
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Stanislav Kučera v. r.
starosta obce Bohdalec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Bohdalov ze dne 29. 3. 2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Bohdalov, zastoupená starostou panem Květoslavám Šafránkem, IČO 294004, Bohdalov 250 , 592 13 Bohdalov,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Bohdalov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Bohdalov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bohdalov.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Bohdalov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Bohdalov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohdalov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Bohdalov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Bohdalov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Bohdalov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. 3.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Květoslav Šafránek v. r.
starosta obce Bohdalov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Budeč ze dne 15.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Budeč, zastoupená místostarostou Františkem Fabíkem, IČO 00600547, Budeč 44, 592 14, Nové Veselí, kraj
Vysočina
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Budeč vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Budeč
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové
oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Budeč.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Budeč v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Budeč.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Budeč městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Budeč předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Budeč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Budeč souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 12. 2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

František Fabík v. r.
místostarosta obce Budeč

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Cikháj ze dne 27.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Cikháj, zastoupená starostkou Hanou Zoubkovou, IČO 842141, Cikháj , 591 02 Žďár nad Sázavou, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Cikháj vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Vysoké v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Cikháj.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Cikháj v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Cikháj.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cikháj městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Cikháj předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Cikháj a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Cikháj o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Hana Zoubková v. r.
starosta obce Cikháj
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Hamry nad Sázavou ze dne 31.1.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Hamry nad Sázavou, zastoupená starostou Hubertem Křesťanem, IČO 00543870, Hamry nad Sázavou 64, 59 01,
Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Hamry nad Sázavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce Hamry nad Sázavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský
úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce
Hamry nad Sázavou.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Hamry nad Sázavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Hamry nad Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hamry nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou na jeho
účet příspěvek ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Hamry nad Sázavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede
po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Hamry nad Sázavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hamry nad
Sázavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Hubert Křesťan v. r.
starosta obce Hamry nad Sázavou
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Hodíškov ze dne 21.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Hodíškov, zastoupená starostou PaedDr. Zdeňkou Burianovou, IČO 00560031, Hodíškov 26, 591 01 Žďár nad
Sázavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Hodíškov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Hodíškov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Hodíškov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Hodíškov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Hodíškov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hodíškov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Hodíškov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Hodíškov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hodíškov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

PaedDr. Zdeňka Burianová v. r.
starostka obce Hodíškov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Chlumětín ze dne 14.2.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Chlumětín, zastoupená starostou Jaroslavem Myškou, IČO 531669, Chlumětín, 592 02 Svratka, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Chlumětín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Chlumětín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Chlumětín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Chlumětín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Chlumětín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlumětín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Chlumětín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Chlumětín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Chlumětín o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jaroslav Myška v. r.
starosta obce Chlumětín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Jámy
ze dne14.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Jámy, zastoupená starostou Jiřím Šiklem, IČO 00842133, Jámy 47 , 592 32 Jámy, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Jámy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Jámy
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové
oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Jámy.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Jámy v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Jámy.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jámy městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Jámy předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Jámy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Jámy o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jiří Šikl v. r.
starosta obce Jámy

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Kněževes ze dne 25.11.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Obec Kněževes, zastoupená starostou Petrem Pavlem, IČO 599492, Kněževes , 594 44 Radostín nad Oslavou, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Kněževes vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Kněževes v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kněževes.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Kněževes v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Kněževes.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kněževes městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Kněževes předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Kněževes a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kněževes o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.12.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Petr Pavel v. r.
starosta obce Kněževes

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Krásněves ze dne 27.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Krásněves, zastoupená starostou Jaroslavem Šedým, IČO 545210, Krásněves, 594 44, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Krásněves vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Krásněves v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Krásněves.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Krásněves v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Krásněves.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Krásněves městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Krásněves předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Krásněves a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Krásněves o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jaroslav Šedý v. r.
starosta obce Krásněves

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Matějov ze dne 6.2.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Matějov, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Činčerou, IČO 00600512, Matějov, 592 12 Nížkov, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Matějov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Matějov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Matějov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Matějov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Matějov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je
příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Matějov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Matějov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Matějov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Matějov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. Jaroslav Činčera v. r.
starosta obce Matějov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Rady městyse Nové
Veselí ze dne 2. 5.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Městys Nové Veselí, zastoupený starostou Ivo Jonákem, IČO 00294926, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů městyse Nové Veselí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
městyse Nové Veselí v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad
Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu městyse Nové
Veselí.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto městyse Nové Veselí v jeho správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod městyse Nové Veselí.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Nové Veselí městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Městys Nové Veselí předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis městys Nové Veselí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Rady městyse Nové Veselí o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 5.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ivo Jonák v. r.
starosta městyse Nové Veselí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Ostrov nad Oslavou ze dne 18.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Ostrov nad Oslavou, zastoupená starostkou Danou Homolkovou, IČO 00295035, Ostrov nad Oslavou 246,
594 45, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Ostrov nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce Ostrov nad Oslavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad
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Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce
Ostrov nad Oslavou.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Ostrov nad Oslavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Ostrov nad Oslavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ostrov nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou na jeho
účet příspěvek ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Ostrov nad Oslavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede
po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této
smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Ostrov nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Ostrov nad
Oslavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Dana Homolková v. r.
starostka obce Ostrov nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Pavlov ze dne 16. 3. 2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Pavlov, zastoupená starostou panem Antonínem Havlíčkem, IČO 00544418, Pavlov 100, 594 44 Radostín nad
Oslavou, kraj Vysočina
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Pavlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Pavlov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Pavlov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Pavlov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Pavlov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pavlov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Pavlov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Pavlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Pavlov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 4.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Antonín Havlíček v. r.
starosta obce Pavlov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Poděšín ze dne 15.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Poděšín, zastoupená starostou Zdeňkem Jarošem, IČO 00545759, Poděšín 45 , 592 12 Nížkov, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Poděšín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Poděšín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Poděšín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Poděšín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Poděšín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Poděšín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Poděšín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Poděšín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Poděšín o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Zdeněk Jaroš v. r.
starosta obce Poděšín
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Pokojov ze dne 27.11.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Pokojov, zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Augustinem, IČO 00599697, Pokojov 9 , 592 14 Nové Veselí, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Pokojov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Pokojov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Pokojov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Pokojov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Pokojov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pokojov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Pokojov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Pokojov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Pokojov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. Zdeněk Augustin v. r.
starosta obce Pokojov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Polnička ze dne 8.1.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Polnička, zastoupená starostou Bohumilem Cempírkem, IČO 840670, Polnička 225, 591 01, Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Polnička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Polnička v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Polnička.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Polnička v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Polnička.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Polnička městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Polnička předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Polnička a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Polnička o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Bohumil Cempírek v. r.
starosta obce Polnička
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Račín
ze dne 10.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Račín, zastoupená starostou Jiřím Subým, IČO 00842311, Račín 18 , 592 11 Velká Losenice, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Račín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Vysoké v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Račín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Račín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Račín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Račín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Račín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Račín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Račín o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jiří Subý v. r.
starosta obce Račín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Radostín nad Oslavou ze dne 13.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Radostín nad Oslavou, zastoupená starostou Josefem Fabíkem, IČO 295248, Radostín nad Oslavou 223, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Radostín nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce Radostín nad Oslavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský
úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce
Radostín nad Oslavou.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Radostín nad Oslavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu
přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Radostín nad Oslavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radostín nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou na jeho
účet příspěvek ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Radostín nad Oslavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede
po celou dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této
smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Radostín nad Oslavou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Radostín nad
Oslavou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Josef Fabík v. r.
starosta obce Radostín nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Sázava ze dne 27.11.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Sázava, zastoupená starostou Františkem Ledvinkou, IČO 00374466, Sázava 159, 592 11 Velká Losenice, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Sázava vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Sázava v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sázava.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Sázava v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Sázava.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sázava městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Sázava předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Sázava a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Sázava o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

František Ledvinka v. r.
starosta obce Sázava

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Sirákov ze dne 20.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Sirákov, zastoupená starostou Petrem Jarošem, IČO 00545279, Sirákov 45, 59 12 Nížkov, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Sirákov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Sirákov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sirákov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Sirákov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Sirákov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sirákov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Sirákov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Sirákov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Sirákov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Petr Jaroš v. r.
starosta obce Sirákov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva města
Svratka, okres Žďár nad Sázavou č.20/j/07 ze dne 8.2.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
Město Svratka, zastoupená starostou panem Borisem Jakubíkem, IČO 00295531, Svratka, Palackého 30, 592 02, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů města Svratka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
města Svratka v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu města Svratka.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto města Svratka v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod města Svratka.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Svratka městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Město Svratka předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis město Svratka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva města Svratka o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Boris Jakubík v. r.
starosta města Svratka

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Újezd
ze dne 10.1.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Újezd, zastoupená starostou Ing. Františkem Kučerou, IČO 00600555, Újezd 32, 592 12 Nížkov , kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Újezd vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Újezd
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové
oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Újezd.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Újezd v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Újezd.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Újezd městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Újezd předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Újezd a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Újezd o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. František Kučera v. r.
starosta obce Újezd

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Vatín
ze dne 28.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Vatín, zastoupená starostou Zdeňkem Strakou, IČO 00842362, Vatín 82, 591 01, Žďár nad Sázavou, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Vatín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Vatín
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové
oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vatín.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Vatín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Vatín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vatín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Vatín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Vatín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vatín o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Zdeněk Straka v. r.
starosta obce Vatín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Velká
Losenice ze dne 18.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Velká Losenice, zastoupená starostou Miloslavem Černým, IČO 00295655, Velká Losenice 230 , 592 11 Velká
Losenice, kraj Vysočina
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Velká Losenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Velká Losenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár
nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Velká
Losenice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Velká Losenice v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Velká Losenice.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velká Losenice městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Velká Losenice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Velká Losenice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Velká
Losenice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Miloslav Černý v. r.
starosta obce Velká Losenice
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Vepřová ze dne 22.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Vepřová, zastoupená starostkou Marií Holcmanovou, IČO 0374440, Vepřová 36, 592 11, Velká Losenice, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Vepřová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Vepřová v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vepřová.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Vepřová v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Vepřová.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vepřová městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Vepřová předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Vepřová a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vepřová o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.1.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Marie Holcmanová v. r.
starostka obce Vepřová
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Vysoké ze dne 2.2.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Vysoké, zastoupená starostou Martinem Kadlecem, IČO 00842397, Vysoké 34 , 594 45 Žďár nad Sázavou,, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Vysoké vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Vysoké v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vysoké.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Vysoké v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Vysoké.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vysoké městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Vysoké předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Vysoké a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vysoké o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.2.2007
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Martin Kadlec v. r.
starosta obce Vysoké
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Znětínek ze dne 13.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Znětínek, zastoupená starostou Vratislavem Novotným, IČO 00599964, Znětínek 2, 594 44 Radostín nad
Oslavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Znětínek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Znětínek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Znětínek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
přestupkové oddělení, vykonávat namísto obce Znětínek v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou
působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Znětínek.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Znětínek městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1 500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Městský úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly,
že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního
jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Znětínek předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Znětínek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce
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Znětínek o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2006
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Vratislav Novotný v. r.
starosta obce Znětínek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Bohuňov ze dne 22.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Bohuňov, zastoupená starostou obce Milanem Slámou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bohuňov, Bohuňov
50, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Bohuňov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Bohuňov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bohuňov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Bohuňov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohuňov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Bohuňov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném
roce spadající do správního obvodu obce Bohuňov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Bohuňov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s suzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Bohuňov
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.2.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Milan Sláma v.r.
starosta obce Bohuňov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Býšovec ze dne 11.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Býšovec, zastoupená starostou obce Josefem Lukasem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Býšovec, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Býšovec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Býšovec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Býšovec.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Býšovec přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Býšovec ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Býšovec uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Býšovec, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Býšovec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Býšovec
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 28.3.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Josef Lukas v.r.
starosta obce Býšovec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Dalečín ze dne 5.4.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Dalečín, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Kadlecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dalečín, Dalečín
30, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Dalečín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Dalečín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dalečín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Dalečín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dalečín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Dalečín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Dalečín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
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Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Dalečín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Dalečín
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.4.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Pavel Kadlec v.r.
starosta obce Dalečín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Chlum-Korouhvice ze dne 22.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Chlum-Korouhvice, zastoupená starostou obce Františkem Šaurem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad
Chlum-Korouhvice, Korouhvice 22, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Chlum-Korouhvice vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Chlum-Korouhvice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Chlum-Korouhvice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Chlum-Korouhvice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem
č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlum-Korouhvice ze svého rozpočtu městu Bystřice
nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Chlum-Korouhvice uhradí příslušnou fakturu nejpozději
do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný
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přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Chlum-Korouhvice, nebo jehož pachatelem měl být občan
obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Chlum-Korouhvice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce
Chlum-Korouhvice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.2.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

František Šauer v.r.
starosta obce Chlum-Korouhvice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Koroužné ze dne 29.11.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Koroužné, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Dospíšilem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Koroužné,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Koroužné vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Koroužné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Koroužné.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Býšovec přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Koroužné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Koroužné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Koroužné, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Koroužné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Koroužné
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 8.1.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. František Dospíšil v.r.
starosta obce Koroužné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Lísek ze dne 9.5.2007 č.5, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Lísek, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Cackem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Lísek, Lísek 80,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Lísek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Lísek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Lísek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Lísek přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lísek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Lísek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Lísek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Lísek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Lísek
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 6.6.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. František Cacek v.r.
starosta obce Lísek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Milasín ze dne 11.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Milasín, zastoupená starostou obce Jiřím Fialou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Milasín, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Milasín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Milasín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Milasín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Milasín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Milasín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Milasín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném
roce spadající do správního obvodu obce Milasín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do
31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Milasín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Milasín
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.12.2006
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jiří Fiala v.r.
starosta obce Milasín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Nyklovice ze dne 1.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Nyklovice, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Hegerem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Nyklovice, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Nyklovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Nyklovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nyklovice.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Nyklovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nyklovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Nyklovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Nyklovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Nyklovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Nyklovice
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 8.1.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Jiří Heger v.r.
starosta obce Nyklovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Písečné ze dne 6.4.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Písečné, zastoupená starostou obce Petrem Pečinkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Písečné, Písečné 25,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Písečné vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
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zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Písečné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Písečné.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Písečné přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Písečné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Písečné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Písečné, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Písečné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Písečné
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 23.4.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Petr Pečinka v.r.
starosta obce Písečné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Prosetín ze dne 15.6.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Prosetín, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Drbuškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín
34, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Prosetín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Prosetín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Prosetín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Prosetín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Prosetín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Prosetín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Prosetín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Prosetín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Prosetín
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 26. 6.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

V Prosetíně dne 18. 6. 2007
Ing. Jiří Drbušk v.r.
starosta obce Prosetín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Radkov ze dne 22.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Radkov, zastoupená starostkou obce Ludmilou Habánkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Radkov,
Radkov 74, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Radkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Radkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Radkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Radkov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radkov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Radkov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Radkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Radkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Radkov
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 4.1.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ludmila Habánková v.r.
starostka obce Radkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Rovečné ze dne 6.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rovečné, zastoupená starostou obce Leošem Petrem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rovečné, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Rovečné vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rovečné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rovečné.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Rovečné přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rovečné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rovečné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Rovečné, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Rovečné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Rovečné
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.12.2006
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Leoš Petr v.r.
starosta obce Rovečné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Rožná ze dne 14.12.2006 č.2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Rožná, zastoupená starostkou obce Evou Sýkorovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rožná, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Rožná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Rožná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rožná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Rožná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rožná ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Rožná uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný přestupek v daném
roce spadající do správního obvodu obce Rožná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Rožná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Rožná
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 4.1.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Eva Sýkorová v.r.
starostka obce Rožná
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Sejřek ze dne 4.1.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Sejřek, zastoupená starostou obce Františkem Krušinou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sejřek, Sejček 35,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Sejřek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Sejřek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sejřek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Sejřek přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sejřek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Sejřek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Sejřek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Sejřek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Sejřek
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
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Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 4.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

František Krušina v.r.
starosta obce Sejřek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Skorotice ze dne 19.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Skorotice, zastoupená starostou obce Ing. Romanem Knopem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Skorotice,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Skorotice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Skorotice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Skorotice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Skorotice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Skorotice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Skorotice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Skorotice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Skorotice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Skorotice
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.1.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Roman Knop v.r.
starosta obce Skorotice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Strachujov ze dne 9.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Strachujov, zastoupená starostou obce Ivanem Podsedníkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Strachujov,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Strachujov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Strachujov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Strachujov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Strachujov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Strachujov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Strachujov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Strachujov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Strachujov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Strachujov
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.12.2006
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ivan Podsedník v.r.
starosta obce Strachujov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
městyse Strážek ze dne 14.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Městys Strážek, zastoupená starostou městyse Ing. Bohuslavem Kociánem, adresa obecního úřadu: Úřad městyse
Strážek, Strážek 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad
Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů městyse Strážek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu městyse Strážek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu městyse Strážek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
městyse Strážek přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Strážek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Městys Strážek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu městyse Strážek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
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Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
městys Strážek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva městyse Strážek
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.2.2007
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Bohuslav Kocián v.r.
starosta městyse Strážek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Sulkovec ze dne 8.12.2006 č.j. 4/06, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Sulkovec, zastoupená starostou obce Mgr. Michalem Budigem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sulkovec,
Sulkovec 50, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Sulkovec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Sulkovec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sulkovec.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Sulkovec přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sulkovec ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Sulkovec uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Sulkovec, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
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Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Sulkovec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Sulkovec
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21. 2.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Michal Budig v.r.
starosta obce Sulkovec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Štěpánov nad Svratkou ze dne 27.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Štěpánov nad Svratkou, zastoupená starostou obce Vratislavem Kubíkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad
Štěpánov nad Svratkou, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad
Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Štěpánov nad Svratkou vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Štěpánov nad Svratkou v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Štěpánov nad Svratkou.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Štěpánov nad Svratkou přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Štěpánov nad Svratkou ze svého rozpočtu městu Bystřice
nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
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Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Štěpánov nad Svratkou uhradí příslušnou fakturu nejpozději
do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Štěpánov nad Svratkou, nebo jehož pachatelem měl být
občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Štěpánov nad Svratkou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Štěpánov nad
Svratkou a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 9.1.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Vratislav Kubík v.r.
starosta obce Štěpánov nad Svratkou

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Ubušínek ze dne 14.12.2006 č. 7/2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ubušínek, zastoupená starostou obce Vlastimilem Husákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ubušínek, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ubušínek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Ubušínek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ubušínek.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Strachujov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ubušínek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Ubušínek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Ubušínek, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Ubušínek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ubušínek
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 15.1.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Vlastimil Husák v.r.
starosta obce Ubušínek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Ujčov ze dne 13.12.2006 č.9/b/2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ujčov, zastoupená starostou obce Vladislavem Mitášem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ujčov, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ujčov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Ujčov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ujčov.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Ujčov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ujčov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Ujčov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Ujčov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Ujčov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ujčov
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.12.2006
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Vladislav Mitáš v.r.
starosta obce Ujčov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Unčín ze dne 13.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Unčín, zastoupená starostkou obce Vlastou Grohovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Unčín, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Unčín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
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zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Unčín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Unčín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Unčín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Unčín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Unčín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Unčín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Unčín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Unčín
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.12.2006
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Vlasta Grohová v.r.
starostka obce Unčín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Velké Janovice ze dne 6.12.2006 č 8/06, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Velké Janovice, zastoupená starostou obce Jiřím Hlouškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Velké Janovice,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Velké Janovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Velké Janovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Velké Janovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním
obvodu obce Velké Janovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem
č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velké Janovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Velké Janovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Velké Janovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Velké Janovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Velké
Janovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.12.2006
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jiří Hloušek v.r.
starosta obce Velké Janovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Velké Tresné ze dne 14.12.2006 č.j. 5/2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Velké Tresné, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Petrem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Velké
Tresné, Velké Tresné 1, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad
Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Velké Tresné vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Velké Tresné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Velké Tresné.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Velké Tresné přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velké Tresné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Velké Tresné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce
měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek
v daném roce spadající do správního obvodu obce Velké Tresné, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Velké Tresné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Velké Tresné
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 23. 4.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Jiří Petr v.r.
starosta obce Velké Tresné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Věchnov ze dne 6.12.2006 č.6/06, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věchnov, zastoupená starostou obce Františkem Fendrychem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věchnov, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Věchnov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Věchnov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Věchnov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Věchnov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věchnov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Věchnov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Věchnov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Věchnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Věchnov
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.12.2006
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

František Fendrych v.r.
starosta obce Věchnov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Věstín ze dne 15.12.2006 č.j. 3/2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věstín, zastoupená starostou obce Petrem Janouškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věstín, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Věstín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Věstín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Věstín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Věstín přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věstín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Věstín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Věstín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Věstín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Věstín
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Petr Janoušek v.r.
starosta obce Věstín
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Věžná ze dne 12.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Věžná, zastoupená starostkou obce Janou Vrbkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věžná, kraj Vysočina,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Věžná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Věžná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Věžná.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Věžná přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věžná ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Věžná uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Věžná, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Věžná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Věžná
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
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Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 17.1.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Jana Vrbková v.r.
starosta obce Věžná

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Vír ze dne 4.12.2006 č.j.8/06, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Vír, zastoupená starostou obce Mgr. Ladislavem Stalmachem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vír, Vír 178,
kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Vír vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Vír v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem
v řízení ve správním obvodu obce Vír.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Vír přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vír ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu
do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Vír uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající
do správního obvodu obce Vír, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Vír a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Vír
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.5.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Ladislav Stalmach v.r.
starosta obce Vír

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Zvole ze dne 28.12.2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Zvole, zastoupená starostou obce Mojmírem Starým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Zvole, Zvole107, kraj
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Zvole vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Zvole v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Zvole.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Zvole přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zvole ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu
do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Zvole uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající
do správního obvodu obce Zvole, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem
je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
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Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Zvole a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Zvole
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.2.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Ve Zvoli 26. 2. 2007
Mojmír Starý v.r.
starosta obce Zvole

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Ždánice ze dne 4.2.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Ždánice, zastoupená starostou obce Františkem Skalníkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ždánice, Ždánice
60, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ždánice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním
zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Ždánice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ždánice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Ždánice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ždánice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Ždánice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce
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následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1 200 Kč za každý projednaný přestupek v daném roce
spadající do správního obvodu obce Ždánice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad
Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě
do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Ždánice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ždánice
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce
a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 4.4.2007
Ing. Karlem Pačiskou v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

František Skalník v.r.
starosta obce Ždánice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady městyse Lukavec č. 06/2006 ze dne 18.12.2006 a rozhodnutí starosty obce Čáslavsko
č. 01 / 2006 ze dne 19.12.2006 , uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Městys Lukavec, zastoupený starostou městyse Ing. Pavlem Kubecem, adresa úřadu městyse: Náměstí sv. Václava
67, 394 26 Lukavec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
a
2. Obec Čáslavsko, zastoupená starostou obce Zdeňkem Moravcem, adresa obecního úřadu: Čáslavsko, 395 01 Pacov,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
městyse Lukavec namísto orgánů obce Čáslavsko vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce ve správním obvodu obce Čáslavsko v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
budou orgány městyse Lukavec místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Čáslavsko.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány městyse Lukavec budou vykonávat ve správním obvodu obce Čáslavsko přenesenou působnost svěřenou
orgánům každé obce zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1
zákona.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čáslavsko ze svého rozpočtu městysi Lukavec na její
účet č. 169758992/0300, vedený u ČSOB, a.s., PS Lukavec příspěvek ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských)
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za jeden projednávaný přestupek. Příspěvek se poskytne do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí Komise pro vyšetřování
přestupků v Lukavci nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci, do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys Lukavec, jeden stejnopis
obdrží obec Čáslavsko 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 Rady městyse Lukavec, rozhodnutí starosty obce Čáslavsko a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lukavci dne 19.12.2006
Ing. Pavel Kubec v.r.
starosta městyse Lukavec

V Čáslavsku dne 19.12.2006
Zdeněk Moravec v.r.
starosta obce Čáslavsko

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady městyse Lukavec č. 06/2006 ze dne 18.12.2006 a rozhodnutí starosty obce Mezilesí č. 01/ 2006
ze dne 19.12.2006 , uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Městys Lukavec, zastoupený starostou městyse Ing. Pavlem Kubecem, adresa úřadu městyse: Náměstí sv. Václava 67,
394 26 Lukavec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
a
2. Obec Mezilesí, zastoupená starostou obce Martinem Pajerem, adresa obecního úřadu: Mezilesí, 395 01 Pacov,
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Pacov
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
městyse Lukavec namísto orgánů obce Mezilesí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce ve správním obvodu obce Mezilesí v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
městyse Lukavec místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Mezilesí.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány městyse Lukavec budou vykonávat ve správním obvodu obce Mezilesí přenesenou působnost svěřenou orgánům
každé obce zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Mezilesí ze svého rozpočtu městysi Lukavec na její účet
č. 169758992/0300, vedený u ČSOB, a.s., PS Lukavec příspěvek ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jeden
projednávaný přestupek. Příspěvek se poskytne do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí Komise pro vyšetřování přestupků
v Lukavci nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci, do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys Lukavec, jeden stejnopis
obdrží obec Mezilesí 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 Rady městyse Lukavec, rozhodnutí starosty obce Mezilesí a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
V Lukavci dne 19.12.2006
Ing. Pavel Kubec v.r.
starosta městyse Lukavec

V Mezilesí dne 19.12.2006
Martin Pajer v.r.
starosta obce Mezilesí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Bratřice ze dne 22.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Bratřice, zastoupená starostou Zdeňkem Zemanem, Bratřice 11, příslušnost do správního obvodu města
s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Bratřice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Bratřice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Bratřice.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Bratřice přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bratřice ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho
účet u České spořitelny a.s. číslo účtu 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení
o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Bratřice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Bratřice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Bratřicích dne 24.1.2007
Zdeněk Zeman v.r.
starosta obce Bratřice

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Buřenice ze dne 29.12.2006
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Buřenice, zastoupená starostou Antonínem Bártou, Bubenice 22, příslušnost do správního obvodu města
s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Buřenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Buřenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Buřenice.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Buřenice přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Buřenice ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet
u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení o
přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Buřenice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Buřenice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Buřenicích dne
Antonín Bárta v.r.
starosta obce Buřenice

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Cetoraz ze dne 15.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Cetoraz, zastoupená starostou Lubošem Novotným, Cetoraz 206, příslušnost do správního obvodu města
s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Cetoraz vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Cetoraz v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Cetoraz.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Cetoraz přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cetoraz ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet
u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené
oznámení o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Cetoraz a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Cetoraz a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Cetorazi dne 30.1.2007
Luboš Novotný v.r.
starosta obce Cetoraz

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Důl ze dne 19.1.2007 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Důl, zastoupená starostou Pavlem Strnadem, Důl 1, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
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Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Důl vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Důl v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Důl.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Důl přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Důl ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u České
spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení o přestupku
městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Důl a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Důl a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Dolu dne
Pavel Strnad v.r.
starosta obce Důl

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Eš ze dne 30.11.2006 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Eš, zastoupená starostkou Hanou Bendovou, Eš 41, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Eš vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Eš v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Eš.
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Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Eš přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Eš ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u České
spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení o přestupku
městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Eš a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Eš a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Eši dne 26.1.2007
Hana Bendová v.r.
starosta obce Eš

V Pacově dne 24. 1. 2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Lesná ze dne 25.1.2007 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Lesná, zastoupená starostou Vladislavem Rokosem, Lesná 35, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Lesná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Lesná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Lesná.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Lesná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lesná ze svého rozpočtu městu Pacov na
jeho účet u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení
o přestupku městu Pacov.
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Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2006.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Lesná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Lesná a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Lesné dne
Vladislav Rokos v.r.
starosta obce Lesná

V Pacově dne
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Obrataň ze dne 19.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Obrataň, zastoupená starostou Josefem Hovorkou, Obrataň 204, příslušnost do správního obvodu města
s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Obrataň vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Obrataň v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Obrataň.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Obrataň přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Obrataň ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u České
spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení o přestupku
městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
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Obrataň a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Obrataň a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Obratani dne 26.1.2007
Josef Hovorka v.r.
starosta obce Obrataň

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Pošná ze dne 19.1.2007 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Pošná, zastoupená starostou Jaroslavem Tomšů, Pošná 51, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Pošná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Pošná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Pošná.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Pošná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pošná ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet u
České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení o přestupku městu
Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Pošná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Pošná a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Pošné dne 25.1.2007
Jaroslav Tomšů v.r.
starosta obce Pošná

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Salačova Lhota ze dne 22.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Salačova Lhota, zastoupená starostou Martinem Malinou, Salačova Lhota 34, příslušnost do správního obvodu
města s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Salačova Lhota vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
ve správním obvodu obce Salačova Lhota v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou
orgány města Pacov místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Salačova Lhota.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Salačova Lhota přenesenou působnost svěřenou
orgánům obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Salačova Lhota ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho
účet u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500,- Kč za každé doručené oznámení
o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Salačova Lhota a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Salačova Lhota a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Salačově Lhotě dne 24.1.2007
Martin Malina v.r.
starosta obce Salačova Lhota

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Samšín ze dne 19.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Samšín, zastoupená starostou Zdeňkem Zajícem, Samšín 38, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
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Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Samšín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Samšín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Samšín.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Samšín přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Samšín ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho
účet u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení
o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Samšín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Samšín a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Samšíně dne 30.1.2007
Zdeněk Zajíc v.r.
starosta obce Samšín

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Velká Chyška ze dne 19.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Velká Chyška, zastoupená starostou Josefem Zemanem, Velká Chyška 94, příslušnost do správního obvodu
města s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Velká Chyška vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
ve správním obvodu obce Velká Chyška v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Pacov místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Velká Chyška.
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Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Velká Chyška přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velká Chyška ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho
účet u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení
o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Velká Chyška a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Velká Chyška a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Velké Chyšce dne 29.1.2007
Josef Zeman v.r.
starosta obce Velká Chyška

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Věžná ze dne 25.1.2007 uzavírají
uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Věžná, zastoupená starostou Ladislavem Vlachem, Věžná 25, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Věžná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Věžná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov místně
příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Věžná.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Věžná přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
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Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věžná ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet
u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené
oznámení o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Věžná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Věžná a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Věžné dne 29.1.2007
Ladislav Vlach v.r.
starosta obce Věžná

V Pacově dne
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Vyklantice ze dne 1.2.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního
obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Vyklantice, zastoupená starostou Františkem Jaklem, Vyklantice 24, příslušnost do správního obvodu města
s rozšířenou působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Pacov namísto orgánů obce Vyklantice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
ve správním obvodu obce Vyklantice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány
města Pacov místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Vyklantice.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Vyklantice přenesenou působnost svěřenou orgánům
obce a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vyklantice ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet
u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené oznámení
o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Vyklantice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Vyklantice a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Vyklanticích dne 29.1.2007
František Jakl v.r.
starosta obce Vyklantice

V Pacově dne 12.2.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 3 ze dne 15.1.2007 a rozhodnutí starosty obce Zhořec ze dne 19.1.2007
uzavírají uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Pacov, zastoupené starostou města Lukášem Vlčkem, Dis., Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost
do správního obvodu města s rozšířenou působností Pacov
a
Obec Zhořec, zastoupená starostou Pavlem Švecem, Zhořec 50, příslušnost do správního obvodu města s rozšířenou
působností Pacov
Čl. II.
Předmět smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Pacov
namísto orgánů obce Zhořec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Zhořec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pacov
místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Zhořec.
Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Zhořec přenesenou působnost svěřenou orgánům obce
a to projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zhořec ze svého rozpočtu městu Pacov na jeho účet
u České spořitelny a.s. číslo účtu 19 - 622171349/0800 příspěvek ve výši 500 Kč za každé doručené
oznámení o přestupku městu Pacov.
Čl. V.
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Pacov, jeden stejnopis obec
Zhořec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Pacov a rozhodnutí starosty obce Zhořec a pravomocné rozhodnutí
krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Zhořci dne 25.1.2007
Pavel Švec v.r.
starosta obce Zhořec

V Pacově dne 24.1.2007
Lukáš Vlček, Dis. v.r.
starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 25. 4. 2007 a usnesení Zastupitelstva městyse Stonařov ze dne 21. 3. 2007
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Městys Stonařov , zastoupená starostou městyse františkem Plavcem
adresa úřadu městyse: Stonařov 232, PSČ 588 33 Stonařov, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou
působností: Jihlava (dále jen „městys Stonařov“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, budou orgány městy Třešť vykonávat namísto orgánů městyse Stonařov v jejím správním
obvodu přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
Na základě této smlouvy bude město Třešť místně příslušným správním orgánem v řízení pro projednávání přestupků
pro správní obvod městyse Stonařov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Město Třešť, komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu
městyse Stonařov přenesenou působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění, takto:
z hlediska věcné příslušnosti jde o rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a proti majetku, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu
na pozemních komunikacích.
Na základě této smlouvy tak bude tento orgán města Třešt‘ místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro
správní obvod městyse Stonařov. Místní příslušnost je dle § 55 zákona o přestupcích určena tak, že jde o přestupky
spáchané v územním obvodu městyse Stonařov, dále přestupky osob s trvalým pobytem v městyse, pokud byly
spáchány v cizině, nebo nelze zjistit místo spáchání přestupku. Smlouva se vztahuje i na přestupky osob, které byly
spáchány mimo územní obvod městyse osobami, které se v městyse zdržují nebo pracují a jiný místně příslušný orgán
věc postoupí z důvodu usnadnění projednání nebo jiného závažného důvodu (dlouhodobý pobyt osoby v městyse, práce
v městyse atd.).
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešt‘ při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu
města Třešt‘.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne městys Stonařov ze svého rozpočtu městu Třešt‘ na jeho účet
č. 1466068319/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 2 000 Kč (slovy dvatisícekorunčeských)
za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a §68 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích.
Příspěvek se městys Stonařov zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů
od výzvy (faktury) podané městem Třešt‘.

Strana 140

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 3/2007

Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet
od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží městys Stonařov, jeden stejnopis
město Třešť a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a zastupitelstva městyse Stonařov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66d odst. 1 zákona o obcích).
V Třešti dne 14. 5. 2005
Ing. Vladislav Nechvátal v.r.
starosta města Třešť

Ve Stonařově dne 4.5. 2007
František Plavec v.r.
starosta městyse Stonařov
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