
Ročník 2004

1. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Dlouhá Ves
2. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Havlíčkova Borová
3. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Lipnice nad Sázavou
4. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Modlíkov
5. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Rozsochatec
6. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Stříbrné Hory
7. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Žižkovo Pole
8. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Bělá
9. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Bojiště
10. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Číhošť
11. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Horní Paseka
12. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Hněvkovice
13. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Hradec
14. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Chřenovice
15. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Jedlá
16. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kamenná Lhota
17. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kouty
18. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov
19. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kožlí
20. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kynice
21. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Ostrov
22. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Pavlov
23. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Prosička
24. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Vilémovice
25. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Bílý Kámen
26. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Boršov
27. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Brtnička
28. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Cejle
29. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Dlouhá Brtnice
30. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Dušejov
31. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Dvorce
32. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Hladov
33. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Hubenov
34. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Kostelec
35. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Měšín
36. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Milíčov
37. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Mirošov
38. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Opatov
39. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Plandry
40. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Smrčná
41. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Střítež
42. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Suchá
43. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Ústí
44. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Velký Beranov
45. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Větrný Jeníkov
46. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Vílanec
47. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Zbilidy
48. Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Jihlava a obcí Zbinohy
49. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Luka nad Jihlavou a obcí Bítovčice
50. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Luka nad Jihlavou a obcí Kamenice
51. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Luka nad Jihlavou a obcí Kozlov
52. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Luka nad Jihlavou a obcí Vysoké Studnice
53. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Malý Beranov a městem Polná
54. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Stonařov a městem Polná
55. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Telč a obcí Krasonice
56. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Telč a obcí Nová Říše
57. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Chýstovice a městem Pelhřimov

VĚSTNÍK
KRAJE VYSOČINA

Rozesláno dne 13. července 2004 Částka 1

58. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Zachotín a městem Pelhřimov
59. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Pacov a obcí Obrataň
60. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Pacov a obcí Salačova Lhota
61. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Pacov a obcí Samšín
62. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Pacov a obcí Velká Chyška
63. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hrotovice a obcí Stropešín
64. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Bačkovice a městem Jemnice
65. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Jiratice a městem Jemnice
66. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Lhotice a městem Jemnice
67. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Radotice a městem Jemnice
68. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Slavíkovice a městem Jemnice
69. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Meziříčko a městem Moravské Budějovice
70. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Jinošov a městem Náměšť nad Oslavou
71. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Naloučany a městem Náměšť nad Oslavou
72. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Okarec a městem Náměšť nad Oslavou
73. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Pucov a městem Náměšť nad Oslavou
74. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Rapotice a městem Náměšť nad Oslavou
75. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Sedlec a městem Náměšť nad Oslavou
76. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Okříšky a obcí Číchov
77. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Okříšky a obcí Krahulov
78. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Okříšky a obcí Nová Ves
79. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Okříšky a obcí Petrovice
80. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Bochovice a městem Třebíč
81. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Čechočovice a městem Třebíč
82. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Čechtín a městem Třebíč
83. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Číhalín a městem Třebíč
84. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Horní Heřmanice a městem Třebíč
85. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Lipník a městem Třebíč
86. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Loukovice a městem Třebíč
87. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Okřešice a městem Třebíč
88. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Rohy a městem Třebíč
89. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Rouchovany a městem Třebíč
90. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Římov a městem Třebíč
91. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Valeč a městem Třebíč
92. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Vlčatín a městem Třebíč
93. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Strážek a městem Bystřice nad Pernštejnem
94. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Bohdalec
95. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Bohdalov
96. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Březí nad Osla-

vou
97. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Chlumětín
98. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Nížkov
99. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Nové Dvory
100. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Nové Veselí
101. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Ostrov nad 

Oslavou
102. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Sázava
103. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Sazomín
104. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Světnov
105. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Škrdlovice
106. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Vatín
107. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Velká Losenice
108. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Vojnův Městec
109. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Telč a statutárním městem 

Jihlava
110. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov a obcí 

Bačkov

OBSAH:



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 1/2004 Strana 2

111. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov a obcí 
Nová Ves u Leštiny

112. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov a obcí 
Rybníček

113. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov a obcí 
Skryje

114. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Budíkov
115. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Bystrá
116. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Čejov
117. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Hojanovice
118. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Horní Ra-

potice
119. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Hořice
120. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Ježov
121. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Jiřice
122. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Kaliště
123. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Kejžlice
124. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Koberovice
125. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Komorovice
126. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Mladé Bříště
127. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Mysletín
128. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Píšť
129. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Proseč
130. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Řečice
131. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Sedlice
132. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Senožaty
133. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Staré Bříště
134. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Syrov
135. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Vojslavice
136. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Vystrkov
137 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Humpolec a obcí Želiv
138. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bácovice a městem Pelhřimov
139. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bělá a městem Pelhřimov
140. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bořetín a městem Pelhřimov
141. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Božejov a městem Pelhřimov
142. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Čelistná a městem Pelhřimov
143. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Černov a městem Pelhřimov
144. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Červená Řečice a městem Pelhři-

mov
145. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Čížkov a městem Pelhřimov
146. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Dehtáře a městem Pelhřimov
147. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Dobrá Voda a městem Pelhřimov
148. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Hojovice a městem Pelhřimov
149. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Horní Cerekev a městem Pelhři-

mov
150. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Horní Ves a městem Pelhřimov
151. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Jankov a městem Pelhřimov
152. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Chyšná a městem Pelhřimov
153. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Kojčice a městem Pelhřimov
154. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Košetice a městem Pelhřimov
155. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Krasíkovice a městem Pelhřimov
156. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Křelovice a městem Pelhřimov
157. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Křešín a městem Pelhřimov
158. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Libkova Voda a městem Pelhři-

mov
159. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Litohošť a městem Pelhřimov
160. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Martinice u Onšova a městem 

Pelhřimov
161. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Mezná a městem Pelhřimov
162. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Moraveč a městem Pelhřimov
163. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Nová Buková a městem Pelhři-

mov
164. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Nová Cerekev a městem Pelhři-

mov
165. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Nový Rychnov a městem Pelhři-

mov
166. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Olešná a městem Pelhřimov
167. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Ondřejov a městem Pelhřimov
168. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Onšov a městem Pelhřimov
169. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Pavlov a městem Pelhřimov
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Proseč pod Křemešníkem a městem 

Pelhřimov
170. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Putimov a městem Pelhřimov
171. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Rynárec a městem Pelhřimov
172. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Střítež a městem Pelhřimov
173. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Střítež pod Křemešníkem a měs-

tem Pelhřimov
174. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Svépravice a městem Pelhřimov

175. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Ústrašín a městem Pelhřimov
176. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Útěchovičky a městem Pelhřimov
177. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Velký Rybník a městem Pelhři-

mov
178. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Vokov a městem Pelhřimov
179. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Vyskytná a městem Pelhřimov
180. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Zajíčkov a městem Pelhřimov
181. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Žirov a městem Pelhřimov
182. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Počátky a obcí Častrov
183. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Počátky a obcí Polesí
184. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Počátky a obcí Stojčín
185. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Počátky a obcí Veselá
186. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Čikov a městem Náměšť nad 

Oslavou
187. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Hartvíkovice a městem Náměšť 

nad Oslavou
188. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Jasenice a městem Náměšť nad 

Oslavou
189. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Kladeruby nad Oslavou a městem 

Náměšť nad Oslavou
190. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Kramolín a městem Náměšť nad 

Oslavou
191. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Krokočín a městem Náměšť nad 

Oslavou
192. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Čikov a městem Náměšť nad 

Oslavou
193. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Lhánice a městem Náměšť nad 

Oslavou
194. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Mohelno a městem Náměšť nad 

Oslavou
195. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Ocmanice a městem Náměšť nad 

Oslavou
196. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Popůvky a městem Náměšť nad 

Oslavou
197. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě obcí Zahrádka a městem Náměšť nad 

Oslavou
198. Upozornění na ztrátu hranatého razítka Obecního úřadu Vícenice u Náměště 

nad Oslavou



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 1/2004Strana 3

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Dlouhá Ves, zastoupená starostkou Ludmilou Němcovou, 582 22 Přibyslav, kraj Vysočina, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Dlouhé Vsi v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Dlouhá Ves.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Dlouhá Ves bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1.500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 24. 11. 2003 pod číslem usnesení 493/03 a zastupitelstvo obce Dlouhá 
Ves dne 17. 12. 2003 pod číslem usnesení 15/2003. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným 
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 1. 12. 2003    V Dlouhé Vsi dne 12. 12. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.    Ludmila Němcová  v.r.                                           
starosta       starostka

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Havlíčkova Borová, zastoupená starostou Romanem Bruknerem, 582 23 Havlíčkova Borová, kraj Vysočina, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Havlíčkově Borové v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Havlíčkova Borová.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Havlíčkova Borová bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1.500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
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Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 24. 11. 2003 pod číslem usnesení 493/03 a zastupitelstvo obce 
Havlíčkova Borová dne 11. 12. 2003 pod číslem usnesení. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným 
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 1. 12. 2003    V Havlíčkově Borové dne 15. 12. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.    Roman Brukner  v.r.                                                               
starosta       starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Lipnice nad Sázavou, zastoupená starostou Ing. Ladislavem Horkým, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

uzavřeli dnešního dne tuto veřejnoprávní smlouvu 
Čl. II

Smluvní rozsah výkonu přenesené působností
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Lipnice nad Sázavou.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Lipnice nad Sázavou bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1.500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 9. 12. 2002 pod číslem usnesení 513/02 a rada obce Lipnice nad Sázavou 
dne 13. 1. 2003 pod číslem usnesení. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 21. 11. 2003    V Lipnici nad Sázavou dne 26. 11. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.     Ing. Ladislav Horký  v.r.                                                       
 starosta        starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Modlíkov, zastoupená starostou Miroslavem Štědrým, 582 22 Přibyslav, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Modlíkově v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Modlíkov.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
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Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Modlíkov bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 22. 9. 2003 pod číslem usnesení 368/03 a zastupitelstvo obce Modlíkov 
dne 3. 11. 2003 pod číslem usnesení 3. 11.03/6.9. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným 
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2003     V Modlíkově dne 5. 11. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.     Miroslav Štědrý  v.r.                                                               
starosta        starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Rozsochatec, zastoupená starostou Vladimírem Vágnerem, 582 72 Rozsochatec, kraj Vysočina, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Rozsochatci v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Rozsochatec.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Rozsochatec bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1.500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 24. 11. 2003 pod číslem usnesení 493/03 a zastupitelstvo obce 
Rozsochatec dne 23. 1. 2004 pod číslem usnesení 6. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným 
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2003     V Rozsochatci dne 23. 1. 2004
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.     Miroslav Štědrý  v.r.                                                               
starosta        starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
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a
Obec Stříbrné Hory, zastoupená starostou JUDr. Marií Kolárikovou, 582 22 Přibyslav, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu ve Stříbrných Horách v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Stříbrné Hory.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Stříbrné Hory bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 22. 9. 2003 pod číslem usnesení 368/03 a zastupitelstvo obce Stříbrné 
Hory dne 3. 11. 2003 pod číslem usnesení. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2003    Ve Stříbrných Horách dne 14. 11. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.    JUDr. Marie Koláriková  v.r.                                                
starosta       starosta

Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostou Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Havlíčkovo nám. 57,  Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, 
na straně jedné
a
Obec Žižkovo Pole, zastoupená starostou Janem Čeplem, 582 22 Přibyslav, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Havlíčkův Brod, na straně druhé

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností

Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města  Havlíčkova Brodu vykonávat  namísto 
obecního úřadu v Žižkově Poli v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány  města  Havlíčkova Brodu místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Žižkovo Pole.
Správní poplatky vybírané  městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Havlíčkův Brod.

Čl. III
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Žižkovo Pole bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 500,- Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu do patnáctého dne po 
skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

ČL. IV
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o  uzavření této smlouvy a 
jejím  předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  po jednom výtisku a jeden  stejnopis 
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veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 22. 9. 2003 pod číslem usnesení 368/03 a zastupitelstvo obce Žižkovo 
Pole dne 6. 10. 2003 pod číslem usnesení 11/03. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s pravomocným 
rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2003     V Žižkově Poli dne 10. 10. 2003
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád v.r.     Jan Čepl  v.r.                                                               
starosta        starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Bělá ze dne  
18. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Bělá, adresa obecního úřadu: Bělá, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Pavel Lhoťan,  příslušnost 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem měl 
být občan obce Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Bělá (viz čl. I 
odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Bělá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) a 
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    Ve Bělé dne 18. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Pavel Lhoťan v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Bělá

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Bojiště ze dne 
29. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Bojiště, adresa obecního úřadu: Bojiště, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Jan Cihlář,  příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Bojiště (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Bojiště (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Bojišti dne 30. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Jan Cihlář v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Bojiště

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Číhošť ze dne 
16. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Číhošť, adresa obecního úřadu: Číhošť 44, 582 87, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Jiří Novák,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
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Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva je uzavřena 
dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Číhošť (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Číhošť (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Číhošti dne 17. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Jiří Novák v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Číhošť

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Horní Paseka 
ze dne 21. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Horní Paseka, adresa obecního úřadu: Horní Paseka, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Jan Jindra,  příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu 
Ledeč nad Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) 
za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo 
jehož pachatelem měl být občan obce Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého 
vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.
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Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Horní Paseka (viz 
čl. I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Horní Paseka (viz čl. I odst. 2 této 
smlouvy) a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    Horní Paseka dne 21. 9. 2003
Karel Urban v.r.       Jan Jindra v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Horní Paseka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Hněvkovice 
ze dne 11. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Hněvkovice, adresa obecního úřadu: 582 94 Hněvkovice 116, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Josef Váša,  příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč 
nad Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za 
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého 
vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Hněvkovice (viz 
čl. I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hněvkovice (viz čl. I odst. 2 této 
smlouvy) a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 
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V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Hněvkovicích dne 12. 9. 2003
Karel Urban v.r.       Josef Váša v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Hněvkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Hradec ze dne 
16. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Hradec, adresa obecního úřadu: Hradec 54, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce František Hofman,  příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Hradec (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hradec (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Hradci dne 16. 7. 2003
Karel Urban v.r.       František Hofman Karel v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Hradec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Chřenovice 
ze dne 7. 8. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
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města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Chřenovice, adresa obecního úřadu: Chřenovice, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Jaromír Karel,  příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč 
nad Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za 
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého 
vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Chřenovice (viz 
čl. I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Chřenovice (viz čl. I odst. 2 této 
smlouvy) a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Chřenovicích dne 12. 8. 2003
Karel Urban v.r.       Jaromír Karel v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Chřenovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Jedlá ze dne 
29. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Jedlá, adresa obecního úřadu: Jedlá, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Jiří Brož,  příslušnost do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
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Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.
Čl. III

Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Jedlá (viz čl. I 
odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Jedlá (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Jedlé dne 29. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Karel Jiří Brož v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Jedlá

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Kamenná 
Lhota ze dne 27. 8. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Kamenná Lhota, adresa obecního úřadu: 582 92 Kamenná Lhota 52, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Vladimír Med,  
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu 
Ledeč nad Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) 
za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo 
jehož pachatelem měl být občan obce Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého 
vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
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je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Kamenná Lhota 
(viz čl. I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se 
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kamenná Lhota (viz čl. I odst. 2 této 
smlouvy) a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Kamenné Lhotě dne 23. 9. 2003
Karel Urban v.r.       Vladimír Med v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Kamenná Lhota

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Kouty ze dne 
22. 8. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Kouty, adresa obecního úřadu: Kouty 19, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Miloslav Harant,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Kouty (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kouty (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Koutech dne 27. 10. 2003
Karel Urban v.r.       Miloslav Harant v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Kouty
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 
1. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Kozlov, adresa obecního úřadu: Kozlov 31, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Josef Borovský,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Kozlov (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kozlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 
V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Kozlově dne 2. 9. 2003
Karel Urban v.r.       Josef Borovský v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Kozlov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Kožlí ze dne 
18. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Kožlí, adresa obecního úřadu: Kožlí 156, 58 293, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Václav Husák,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Kožlí (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kožlí (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Kožlí dne 18. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Václav Husák v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Kožlí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Kynice ze dne 
5. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Kynice, adresa obecního úřadu: Kynice 38, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Stanislav Prášek,  příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
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měl být občan obce Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Kynice (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kynice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Kynicích dne 12. 9. 2003
Karel Urban v.r.       Stanislav Prášek v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Kynice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Ostrov ze dne 
2. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Ostrov, adresa obecního úřadu: Ostrov, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Miloslav Cihlář,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Ostrov (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Ostrov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Ostrově dne 2. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Miloslav Cihlář v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Ostrov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Pavlov ze dne 
10. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Pavlov, adresa obecního úřadu: Pavlov, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starostka obce Marie Hrůzová,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, 
a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Pavlov (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Pavlov (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) 
a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Pavlově dne 10. 9. 2003
Karel Urban v.r.       Marie Hrůzová v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starostka obce Pavlov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Prosíčka ze 
dne 9. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Prosíčka, adresa obecního úřadu: Prosíčka 7, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starosta obce Josef Jaroš,  příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč nad 
Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každé 
oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého 
vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Prosíčka (viz čl. 
I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí o 
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Prosíčka (viz čl. I odst. 2 této 
smlouvy) a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    V Prosíčkách dne 9. 7. 2003
Karel Urban v.r.       Josef Jaroš v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starosta obce Prosíčka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou ze dne 25. 6. 2003 č. 11.2003/123RM-s) a usnesení Zastupitelstva obce Vilémovice 
ze dne 14. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Ledeč nad Sázavou, adresa městského úřadu: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, kraj Vysočina, zastoupení starosta 
města Karel Urban, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
a
Obec Vilémovice, adresa obecního úřadu: Vilémovice 9, 584 01, kraj Vysočina, zastoupení: starostka obce Ing. Radka Tvrdíková,  
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Ledeč nad Sázavou vykonávat  
namísto orgánů obce Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Na základě této smlouvy budou orgány  města Ledeč nad Sázavou místně  příslušnými správními orgány v řízení  pro správní obvod obce 
Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Správní poplatky vybírané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem v Ledči nad Sázavou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Ledeč nad Sázavou.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) ze svého rozpočtu městu Ledeč 
nad Sázavou na jeho účet č. 19-2429-521/0100, variabilní symbol 191118, příspěvek ve  výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za 
každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy).
Příspěvek se obec Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této smlouvy) zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého 
vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy města Ledeč nad Sázavou.

Čl. IV
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do konce tohoto volebního období obecních zastupitelstev. Tato smlouva 
je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava 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 obdrží  město Ledeč nad Sázavou, jeden  stejnopis obec Vilémovice (viz 
čl. I odst. 2 této smlouvy) a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava spolu se žádostí 
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vilémovice (viz čl. I odst. 2 této 
smlouvy) a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy. 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2003    Ve Vilémovicích dne 4. 8. 2003
Karel Urban v.r.       Ing. Radka Tvrdíková v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou     starostka obce Vilémovice

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Bílý Kámen, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, zastoupení: Eliška Fridrichovská, starostka

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Bílý Kámen přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Bílý Kámen v rozsahu stanoveném § 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 Bílý Kámen ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet 
č. 19-1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bílý Kámen nebo jehož pachatelem měl být občan obce Bílý Kámen. 
Příspěvek se obec Bílý Kámen zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního 
města Jihlavy.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004      V Bílém Kameni dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Eliška Fridrichovská v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starostka obce Bílý Kámen

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Boršov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Prokop Pech, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Boršov 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Boršov v rozsahu stanoveném § 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 Boršov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Boršov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Boršov. Příspěvek se obec Boršov 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Boršově dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Prokop Pech v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Boršov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Brtnička, 675 27 Předín, zastoupení: Vladimíra Teichmanová, starostka

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Brtnička 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Brtnička v rozsahu stanoveném § 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 Brtnička ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Brtnička nebo jehož pachatelem měl být občan obce Brtnička. Příspěvek se obec 
Brtnička zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Brtničce dne 22. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Vladimíra Teichmanová v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starostka obce Brtnička
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Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Cejle, 588 61 Kostelec, zastoupení: František Němec, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Cejle 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Cejle v rozsahu stanoveném § 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 Cejle ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Cejle nebo jehož pachatelem měl být občan obce Cejle. Příspěvek se obec Cejle 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Cejli dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     František Němec v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Cejle

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Dlouhá Brtnice, 588 34 Dlouhá Brtnice, zastoupení: Luboš Krátký, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

V souladu  s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního města Jihlavy 
namísto orgánů obce Dlouhá Brtnice vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními 

Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 1/2004Strana 23



zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Dlouhá Brtnice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou 
orgány Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Dlouhá Brtnice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Dlouhá 
Brtnice přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dlouhá Brtnice v rozsahu stanoveném § 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 Dlouhá Brtnice ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho 
účet č. 19-1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dlouhá Brtnice nebo jehož pachatelem měl být občan obce Dlouhá 
Brtnice. Příspěvek se obec Dlouhá Brtnice zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy 
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Dlouhé Brtnici dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Luboš Krátký v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Dlouhá Brtnice

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Dušejov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Zdenka Dubová, starostka

Čl. II
Předmět smlouvy 

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Dušejov 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dušejov v rozsahu stanoveném § 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 Dušejov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dušejov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Dušejov. Příspěvek se obec 
Dušejov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Dušejově dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Zdenka Dubová v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starostka obce Dušejov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Dvorce, 588 51 Batelov, zastoupení: Otomír Klubal, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Dvorce 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Dvorce v rozsahu stanoveném § 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 Dvorce ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Dvorce nebo jehož pachatelem měl být občan obce Dvorce. Příspěvek se obec Dvorce 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Dvorcích dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Otomír Klubal v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Dvorce

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Hladov, 588 33 Stonařov, zastoupení: Jan Bartoň, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Hladov 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Hladov v rozsahu stanoveném § 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 Hladov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hladov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Hladov. Příspěvek se obec Hladov 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Hladově dne 21. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Jan Bartoň v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Hladov
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Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Hubenov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Jiří Novák, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Hubenov 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Hubenov v rozsahu stanoveném § 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 Hubenov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Hubenov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Hubenov. Příspěvek se obec 
Hubenov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Hubenově dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Jiří Novák v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Hubenov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Kostelec, 588 61 Kostelec, zastoupení: Ing. Jaroslav Matula, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy 

V souladu  s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou orgány Statutárního města 
Jihlavy namísto orgánů obce Kostelec vykonávat k řádnému zabezpečení přenesené působnosti přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Kostelec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
Statutárního města Jihlavy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Kostelec.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Kostelec 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Kostelec v rozsahu stanoveném § 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 Kostelec ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kostelec nebo jehož pachatelem měl být občan obce Kostelec. Příspěvek se obec 
Kostelec zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Kostelci dne 21. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Ing. Jaroslav Matula v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Kostelec

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Měšín, 586 02 Jihlava, zastoupení: Josef Vácha, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy 

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Měšín 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Měšín v rozsahu stanoveném § 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 Měšín ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Měšín nebo jehož pachatelem měl být občan obce Měšín. Příspěvek se obec Měšín 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Měšíně dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Josef Vácha v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Měšín

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Milíčov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Vladimír Šlechta, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy 

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Milíčov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Milíčov v rozsahu stanoveném § 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 Milíčov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Milíčov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Milíčov. Příspěvek se obec Milíčov 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Milíčově dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Jaroslav Šlechta v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Milíčov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Mirošov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Ludvík Lang, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Mirošov 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Mirošov v rozsahu stanoveném § 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 Mirošov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Mirošov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Mirošov. Příspěvek se obec 
Mirošov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Mirošově dne 21. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Ludvík Lang v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Mirošov
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Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Opatov, 588 05 Dušejov, zastoupení: Jaroslav Duba, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Opatov 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Opatov v rozsahu stanoveném § 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 Opatov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Opatov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Opatov. Příspěvek se obec Opatov 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Opatově dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Jaroslav Duba v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Opatov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Plandry, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, zastoupení: Miroslav Lukáš, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Plandry přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Plandry v rozsahu stanoveném § 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 Plandry ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Plandry nebo jehož pachatelem měl být občan obce Plandry. Příspěvek se obec Plandry 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Plandrech dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Miroslav Lukáš v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Plandry

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Smrčná, 588 01 Smrčná, zastoupení: Josef Nechvátal, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Smrčná 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Smrčná v rozsahu stanoveném § 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 Smrčná ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Smrčná nebo jehož pachatelem měl být občan obce Smrčná. Příspěvek se obec Smrčná 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Smrčné dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Josef Nechvátal v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Smrčná

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Střítež, 588 11 Střítež u Jihlavy, zastoupení: Pavel Koudela, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy 

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Střítež 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Střítež v rozsahu stanoveném § 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 Střítež ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Střítež nebo jehož pachatelem měl být občan obce Střítež. Příspěvek se obec Střítež 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Stříteži dne 20. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Pavel Koudela v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Suchá, 588 33 Stonařov, zastoupení: Miroslava Bártů, starostka

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Suchá 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Suchá v rozsahu stanoveném § 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 Suchá ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Suchá nebo jehož pachatelem měl být občan obce Suchá. Příspěvek se obec Suchá 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V  Jihlavě dne 26. 1. 2004     V  Suché dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Miroslava Bártů v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starostka obce Suchá
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Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Ústí, 588 42 Větrný Jeníkov, zastoupení: Josef Paťha, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Ústí 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Ústí v rozsahu stanoveném § 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 Ústí ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Ústí nebo jehož pachatelem měl být občan obce Ústí. Příspěvek se obec Ústí zavazuje 
hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     V Ústí dne 21. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Josef Paťha v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Ústí

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov, zastoupení: Bohumil Kříž, starosta
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Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Velký 
Beranov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Velký Beranov v rozsahu stanoveném § 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 Velký Beranov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho 
účet č. 19-1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Velký Beranov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Velký 
Beranov. Příspěvek se obec Velký Beranov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy 
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Velkém Beranově dne 22. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Bohumil Kříž v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Velký Beranov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Větrný Jeníkov, 588 42 Větrný Jeníkov, zastoupení: Jan Hrbáč, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Větrný 
Jeníkov přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Větrný Jeníkov v rozsahu stanoveném § 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 Větrný Jeníkov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho 
účet č. 19-1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Větrný Jeníkov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Větrný 
Jeníkov. Příspěvek se obec Větrný Jeníkov zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy 
Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Větrném Jeníkově dne 19. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Jan Hrbáč v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Větrný Jeníkov

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Vílanec, 588 35 Vílanec, zastoupení: Bohumila Pípová, starostka

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Vílanec přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Vílanec v rozsahu stanoveném § 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 Vílanec ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vílanec nebo jehož pachatelem měl být občan obce Vílanec. Příspěvek se obec Vílanec 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. 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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Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Vílanci dne 21. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Bohumila Pípová v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starostka obce Vílanec

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Zbilidy, 588 42 Větrný Jeníkov, zastoupení: Karel Horáček, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy 

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Zbilidy 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Zbilidy v rozsahu stanoveném § 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 Zbilidy ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Zbilidy nebo jehož pachatelem měl být občan obce Zbilidy. Příspěvek se obec Zbilidy 
zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a 
jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec, jeden stejnopis Statutární město Jihlava a jeden 
stejnopis Krajský úřad kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Jihlavy a pravomocné rozhodnutí  Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s 
uzavřením smlouvy.
Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.
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V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Zbilidech dne 21. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Karel Horáček v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Zbilidy

Veřejnoprávní smlouva

Čl. I
Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 19-
1466072369, Zastoupení: Ing. Vratislav Výborný, primátor
a
obec Zbinohy, 588 42 Větrný Jeníkov, zastoupení: Zdeněk Budín, starosta

Čl. II
Předmět smlouvy  

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání přestupků Statutárního města Jihlavy podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Zbinohy 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Zbinohy v rozsahu stanoveném § 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 Zbinohy ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Jihlava na jeho účet č. 19-
1466072369, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 3700,- Kč (slovy: třitisícesedmsetkorun) za každé oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Zbinohy nebo jehož pachatelem měl být občan obce Zbinohy. Příspěvek se obec 
Zbinohy zavazuje hradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15-ti dnů od výzvy Statutárního města Jihlavy.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina 
o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající doručením 
výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

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

Uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno na 27. schůzi Rady města Jihlavy dne 15. 1. 2004 usnesením č. 1/04 RM.

V Jihlavě dne 26. 1. 2004     Ve Zbinohách dne 26. 1. 2004
Ing. Vratislav Výborný v.r.     Zdeněk Budín v.r.
primátor Statutárního města Jihlavy                                 starosta obce Zbinohy

Veřejnoprávní smlouva

Smluvní strany
Obec Luka nad Jihlavou v k.ú. Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, zasstoupená starostou  obce Viktorem Wölfl em, 
IČO 00286192, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1466043349/0800
a
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Obec Bítovčice, Bítovčice 124, 588 22, zastoupená starostou obce Jaroslavem Částkou, IČO 00839582

I.
Předmět smlouvy

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

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání obce Luka nad Jihlavou podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Bítovčice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům obce Bítovčice v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bítovčice ze svého rozpočtu obci Luka nad Jihlavou na jeho účet č. 
1466043349/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši Kč 500,- (slovy: pět set korun českých) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Bítovčice nebo jehož pachatelem měl být občan obce Bítovčice.
Příspěvek se obec Bítovčice zavazuje uhradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy obce Luka nad 
Jihlavou.

 IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom a jedno vyhotovení je určeno pro Krajský úřad 
kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Lukách nad Jihlavou dne 10. 3. 2004    V Bítovčicích dne 10. 3. 2004
Viktor  Wölfl  v.r.       Jaroslav Částka v.r.
starosta        starosta

Veřejnoprávní smlouva

Smluvní strany
Obec Luka nad Jihlavou v k.ú. Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, zasstoupená starostou  obce Viktorem Wölfl em, 
IČO 00286192, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1466043349/0800
a
Obec Kamenice, Kamenice 481, 588 23, zastoupená starostkou obce Mgr. Evou Jelenovou, IČO 00286079

I.
Předmět smlouvy

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

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání obce Luka nad Jihlavou podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Kamenice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům obce Kamenice v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kamenice ze svého rozpočtu obci Luka nad Jihlavou na jeho účet č. 
1466043349/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši Kč 500,- (slovy: pět set korun českých) za každé oznámení 
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podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kamenice nebo jehož pachatelem měl být občan obce Kamenice.
Příspěvek se obec Kamenice zavazuje uhradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy obce Luka 
nad Jihlavou.

 IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom a jedno vyhotovení je určeno pro Krajský úřad 
kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Lukách nad Jihlavou dne 10. 3. 2004    V Kamenici dne 10. 3. 2004
Viktor  Wölfl  v.r.       Mgr. Eva Jelenová v.r.
starosta        starostka

Veřejnoprávní smlouva

Smluvní strany
Obec Luka nad Jihlavou v k.ú. Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, zasstoupená starostou  obce Viktorem Wölfl em, 
IČO 00286192, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1466043349/0800
a
Obec Kozlov, Kozlov 68, 588 21, zastoupená starostkou obce Alžbětou Rychteckou, IČO 00839591

I.
Předmět smlouvy

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

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání obce Luka nad Jihlavou podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Kozlov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům obce Kozlov v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kozlov ze svého rozpočtu obci Luka nad Jihlavou na jeho účet č. 
1466043349/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši Kč 500,- (slovy: pět set korun českých) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Kozlov nebo jehož pachatelem měl být občan obce Kozlov.
Příspěvek se obec Kozlov zavazuje uhradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy obce Luka nad 
Jihlavou.

 IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom a jedno vyhotovení je určeno pro Krajský úřad 
kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Lukách nad Jihlavou dne 10. 3. 2004    V Kozlově dne 10. 3. 2004
Viktor  Wölfl  v.r.       Alžběta Rychtecká v.r.
starosta        starostka
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Veřejnoprávní smlouva

Smluvní strany
Obec Luka nad Jihlavou v k.ú. Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, zasstoupená starostou  obce Viktorem Wölfl em, 
IČO 00286192, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1466043349/0800
a
Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, 588 21, zastoupená starostkou obce RNDr. Arnoštkou Ženčákovou, IČO 42634610

I.
Předmět smlouvy

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

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Komise k projednávání obce Luka nad Jihlavou podle svěřené působnosti bude vykonávat ve správním obvodu obce Vysoké Studnice 
přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Vysoké Studnice v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v platném znění.

III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vysoké Studnice ze svého rozpočtu obci Luka nad Jihlavou na jeho účet 
č. 1466043349/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši Kč 500,- (slovy: pět set korun českých) za každé oznámení 
podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát na území obce Vysoké Studnice nebo jehož pachatelem měl být občan obce Vysoké 
Studnice.
Příspěvek se obec Vysoké Studnice zavazuje uhradit za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, a to do 15 dnů od výzvy obce 
Luka nad Jihlavou.

 IV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu kraje Vysočina k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po  dobu  platnosti této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom a jedno vyhotovení je určeno pro Krajský úřad 
kraje Vysočina.
Přílohu k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Lukách nad Jihlavou dne 10. 3. 2004    Vysoké Studnice dne 10. 3. 2004
Viktor  Wölfl  v.r.       RNDr. Arnoštka Ženčáková v.r.
starosta        starostka

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 26. 11. 2003 č. 018-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Malý Beranov ze dne 3. 12. 2003 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Malý Beranov, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Kodetem, adresa obecního úřadu: Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava, kraj 
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Malý Beranov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina, 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: Bezúplatně. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V 
Společná ustanovení

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

V Polné dne 22. 1. 2004      
Jindřich Skočdopole v.r.      Ing. Václav Kodet v.r.
starosta  města Polná                                             starosta obce Malý Beranov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Polná ze dne 10. 12. 2003 č. 019-VPS/03 a usnesení Zastupitelstva obce Stonařov ze dne 17. 12. 2003 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Stonařov, zastoupená starostou obce Františkem Plavcem, adresa obecního úřadu: Stonařov 232, 588 13 Polná, kraj Vysočina, 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Stonařov“)
a
Město Polná, zastoupené starostou města Jindřichem Skočdopole, adresa městského úřadu: Husovo nám. 39, 588 13 Polná, kraj Vysočina, 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „obec Polná“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Stonařov ze svého rozpočtu obci Polná na její účet č. 1221-681/0100 
vedený u Komerční banky, pobočka Jihlava, příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý přestupek projednaný 
orgánem obce Polná namísto orgánu obce Stonařov.
Obec Stonařov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené obcí Polná. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

V Polné dne 11. 12. 2003     Ve Stonařově dne 18. 12. 2003
Jindřich Skočdopole v.r.     František Plavec v.r.
starosta  města Polná                                            starosta obce Stonařov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745, zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem 
a
Obec Krasonice, PSČ 588 64, IČO 00373796, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Veselým (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

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

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

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

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost

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

Článek V 
Závěrečná ustanovení

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

V Krasonicích dne 28. 9. 2003    V Telči dne 24. 4. 2003
Ing. Pavel Veselý v.r.     Mgr. Roman Fabeš v.r.
starosta  obce Krasonice     starosta města Telč
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená ve smyslu § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Článek I
Smluvní strany

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČO 00286745, zastoupené starostou města Mgr. Romanem Fabešem 
a
Obec Nová Říše, PSČ 588 65, IČO 00286311, zastoupená starostkou obce JUDr. Danou Čírtkovou (dále jen „obec“)

Článek II
Předmět a rozsah smlouvy

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

Článek III
Doba účinnosti smlouvy

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

Článek IV
Výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti a její splatnost

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

Článek V 
Závěrečná ustanovení

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

V Nové Říši dne 30. 4. 2003    V Telči dne 24. 4. 2003
JUDr. Dana Čírtková v.r.     Mgr. Roman Fabeš v.r.
starostka  obce Nová Říše     starosta města Telč

Veřejnoprávní smlouva
Na základě opatření starosty obce Chýstovice ze dne 15. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 14. 1. 2004 č. 27, uzavírají  dne 
22. 1. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Chýstovice, zastoupená starostou obce Františkem Hoškem, Adresa: Obec Chýstovice, 394 22 Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, Adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. č. 1, 393 25 
Pelhřimov

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 Pelhřimova 
namísto orgánů obce Chýstovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Chýstovice v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pelhřimova místně příslušnými správními orgány v řízení ve 
správním obvodu obce Chýstovice.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chýstovice ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 19-
0622101359/0800, variabilní symbol 6171232410 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze 
spáchání  přestupku, který se měl stát na území obce Chýstovice, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Chýstovice.
Příspěvek se obec Chýstovice zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy 
města Pelhřimov.

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. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po  jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po  dobu  platnosti  této  smlouvy  vyvěsí   smluvní  strany  na  úředních   deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této 
smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Chýstovice, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Chýstovice a usnesení  Rady města Pelhřimova a pravomocné rozhodnutí  krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Pelhřimov, dne 22. 1. 2004     V Chýstovicích dne 25. 1. 2004
Leopold  Bambula  v.r.                                                       František Hošek v.r.
 starosta  města                                             starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě opatření starosty obce Zachotín ze dne 30. 3. 2004 a usnesení Rady města Pelhřimov ze dne 25. 2. 2004 č. 30, uzavírají  dne 1. 
4. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Zachotín, zastoupená starostou obce Vladislavem Potěšilem, Adresa: Obec Zachotín, 393 01 Pelhřimov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, Adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. č. 1, 393 25 
Pelhřimov

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 Pelhřimova 
namísto orgánů obce Zachotín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce Zachotín v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Pelhřimova místně příslušnými správními orgány v řízení ve 
správním obvodu obce Zachotín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zachotín ze svého rozpočtu městu Pelhřimov na jeho účet č. 19-0622101359/
0800, variabilní symbol 6171232410 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun) za každé oznámení podezření ze spáchání  přestupku, 
který se měl stát na území obce Zachotín, nebo jehož pachatelem měl být občan obce Zachotín.
Příspěvek se obec Zachotín zavazuje hradit ve dvou půlročních splátkách na základě předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů od výzvy 
města Pelhřimov.

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. 2004.
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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, přičemž  jeden stejnopis obdrží obec Zachotín, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří opatření starosty obce Zachotín a usnesení  Rady města Pelhřimova a pravomocné rozhodnutí  krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Pelhřimov, dne 15. 3. 2004     V Zachotíně dne 1. 4. 2004
Leopold  Bambula  v.r.                                                       Vladislav Potěšil v.r.  
starosta  města                                             starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Obrataň č. 1/2003 ze dne  15. 5. 2003 uzavírají  
uvedené smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem, Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s 
rozšířenou působností Pacov
a
Obec Obrataň, zastoupená starostou Josefem Hovorkou, Obrataň, 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 projednaný případ.

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 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.

V Obratani dne 12. 5. 2003      V Pacově dne 15. 9. 2003 
Josef Hovorka v.r.       Josef Bulušek v.r.
starosta obce Obrataň      starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Salačova Lhota č. 1/2003 ze dne  12. 5. 2003 
uzavírají  uvedené smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem, Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s 
rozšířenou působností Pacov
a
Obec Salačova Lhota, zastoupená starostou Františkem Kostrounem, Salačova Lhota, 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 projednaný případ.

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 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.

V Salačově Lhotě dne 15. 9. 2003     V Pacově dne 15. 9. 2003 
František Kostroun v.r.       Josef Bulušek v.r.
starosta obce Salačova Lhota     starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Samšín č. 1 ze dne 6. 6. 2003 uzavírají  uvedené 
smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem, Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s 
rozšířenou působností Pacov
a
Obec Samšín, zastoupená starostou Josefem Tomšů, Samšín, 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 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. 
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číslo  účtu  19 - 622171349/0800  příspěvek ve výši 500,- Kč za projednaný případ.

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 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.

V Samšíně dne 16. 9. 2003      V Pacově dne 15. 9. 2003 
Josef Tomšů v.r.        Josef Bulušek v.r.
starosta obce Samšín      starosta města Pacov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Pacov č. 17 ze dne 3.2.2003 a rozhodnutí starosty obce Velká Chyška č. 1/2003 ze dne 12. 5. 2003 uzavírají  
uvedené smluvní strany tuto  veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Pacov, zastoupené starostou města Josefem Buluškem, Pacov, náměstí Svobody 320, příslušnost do správního obvodu města s 
rozšířenou působností Pacov
a
Obec Velká Chyška, zastoupená starostou Josefem Zemanem, Velká Chyška, 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.

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 projednaný případ.

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 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 17. 5. 2003     V Pacově dne 17. 5. 2003 
Josef Zeman v.r.        Josef Bulušek v.r.
starosta obce Velká Chyška      starosta města Pacov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Hrotovice č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Stropešín uzavírají  níže uvedené smluvní strany tuto 
veřejnoprávní smlouvu:

 Čl. I.
Smluvní strany

Město Hrotovice,  zastoupené starostou města Antonínem Mlynářem, IČO: 00289426, bankovní spojení: Česká spořitelna Hrotovice, číslo 
účtu: 1524322349/0800, adresa MěÚ: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, kraj Vysočina

Obec Stropešín,  zastoupená starostou obce panem Kamilem Korčekem, IČO: 44065507, bankovní spojení: KB Třebíč, číslo účtu: 
20629711/0100, adresa obecního úřadu: Stropešín 3, 675 55, kraj Vysočina

Čl. II.
Předmět smlouvy

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

Čl. III.
Úhrada nákladů

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

Čl. IV.
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006.
Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou obou smluvních stran se souhlasem krajského úřadu. Od smlouvy nelze v souladu s ust. § 66 c 
odst. 3 zákona o obcích jednostranně odstoupit.  
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů. Město Hrotovice zašle smlouvu krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a 
jejím předmětu. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech veřejnoprávní smlouvy, přičemž  jeden stejnopis obdrží město Hrotovice, jeden obec 
Stropešín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Hrotovice č. 2/2003 ze dne 24. 3. 2003, Rady města Hrotovice č. 4/2003, 
usnesení Zastupitelstva obce Stropešín a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Hrotovicích dne 17. 2. 2004
Antonín Mlynář v.r.      Kamil Korček v.r.                                                                
 starosta  města  Hrotovice      starosta  obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 14. 1. 2004 č. 1/2004 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Bačkovice ze dne 3. 12. 2003 
uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Bačkovice, zastoupená starostou obce Josefem Engelmannem, adresa obecního úřadu: Bačkovice, kraj: Vysočina, IČ: 48527408, bank. 
spojení: 700229711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec Bačkovice“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, IČ: 
00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
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Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Bačkovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:

- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy 
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této 
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Jemnici dne 15. 1. 2004      V Bačkovicích dne 3. 12. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      Josef Engelmann v.r.
starosta města Jemnice      starosta obce Bačkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 14. 1. 2004 č. 1/2004 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Jiratice ze dne 5. 11. 2003 
uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Jiratice, zastoupená starostou obce Josefem Simandlem, adresa obecního úřadu: Jiratice 26, kraj: Vysočina, IČ: 00377571, bank. 
spojení: 11220-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec Jiratice“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, IČ: 
00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Jiratice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:

- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy 
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této 
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Jemnici dne 15. 1. 2004      V Jiraticích dne 5. 11. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      Josef Simandl v.r.
starosta města Jemnice      starosta obce Jiratice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 26. 11. 2003 č. 11/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Lhotice ze dne uzavírají 
níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lhotice, zastoupená starostou obce František Švejda, adresa obecního úřadu: Lhotice, kraj: Vysočina, IČ: 48527424, bank. spojení: 
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ČS 1525169399/0800, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec Lhotice“)
a

Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, IČ: 
00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Lhotice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:

- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy 
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této 
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Jemnici dne 27. 11. 2003      Ve Lhoticích dne 19. 11. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      František Švejda v.r.
starosta města Jemnice      starosta obce Lhotice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 26. 11. 2003 č. 11/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Radotice ze dne 19. 11. 
2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Radotice, zastoupená starostou obce Janem Vyletělem, adresa obecního úřadu: Radotice, kraj: Vysočina, IČ: 48527475, bank. spojení: 
ČS 1525160319/0800, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec Radotice“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, IČ: 
00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Radotice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:

- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy 
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této 
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Radotice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Jemnice veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Jemnice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Radotice, jeden stejnopis obdrží město Jemnice 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Radotice a usnesení Rady města Jemnice o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. čl. IV, odst. 1, výše).
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V Jemnici dne 27. 11. 2003     V Radoticích dne 19. 11. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      Jan Vyletěl v.r.
starosta města Jemnice      starosta obce Radotice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 26. 11. 2003 č. 11/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Slavíkovice ze dne 18. 11. 
2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Slavíkovice, zastoupená starostou obce Pavel Valenta, adresa obecního úřadu: Slavíkovice, kraj: Vysočina, IČ: 48527483, bank. 
spojení: 500227754, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec Slavíkovice“)

a
Město Jemnice, zastoupené starostou města Mgr. Milanem Havlíčkem, adresa městského úřadu: Jemnice, Husova 13, kraj Vysočina, IČ: 
00289531, bank. spojení 820-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Jemnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Slavíkovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Jemnice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Jemnice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Jemnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

a) uplynutím sjednané doby určité
b) před uplynutím sjednané doby určité:

- písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy 
smluvní stranou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
smluvní straně, která smlouvu porušila
- v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této 
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Jemnici dne 27. 11. 2003      Ve Slavíkovicích dne 24. 11. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      Pavel Valenta v.r.
starosta města Jemnice      starosta obce Slavíkovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Meziříčko 
ze dne 12. 12. 2003 č. 4/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto 
veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Meziříčko, zastoupená starostou obce Františkem Holčapkem, adresa obecního úřadu: Meziříčko 5, kraj: Vysočina, IČ: 00378178, 
bank. spojení: 1524394359/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen 
„obec Meziříčko“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod 
obce Meziříčko.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Moravské 
Budějovice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Moravské 
Budějovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

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

a)  písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení této smlouvy smluvní stranou, 
kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu 
porušila
c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 
(rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona)

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Moravských Budějovicích dne      V Meziříčku dne
Ing. Jan Nekula v. r.        František Holčapek v. r.
starosta města Moravské Budějovice      starosta obce Meziříčko

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jinošov ze dne 26. 5. 2003 č. 2/03 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 22. 9. 2003 
č. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Jinošov, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Křečkem, adresa sídla obce: Jinošov 24, 675 71, kraj Vysočina, IČO: 00289540, 
bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 8224-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad 
Oslavou (dále jen „obec Jinošov“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 2. 2004    V Jinošově dne 24. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.       Ing. Pavel Křeček v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Jinošov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 7. 2003 č. 29/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 1. 
9. 2003 č. 17/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Naloučany, zastoupená starostou obce Františkem Netrdou, adresa sídla obce: Naloučany 29, 675 71, kraj Vysočina, IČO: 00378208, 
bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 18027-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad 
Oslavou (dále jen „obec Naloučany“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského 
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 25. 9. 2003    V Naloučanech dne 29. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.       František Netrda v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Naloučany

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Okarec ze dne 4. 4. 2003 č. 4 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 22. 9. 2003 č. 3 
uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okarec, zastoupená starostou obce Rudolfem Valšínem, adresa sídla obce: Okarec  35, 675 02, kraj Vysočina, IČO: 00378283, bank. spojení: 
KB a. s. Třebíč č.ú. 19425-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec 
Okarec“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 
moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 2. 2004    V Okarci dne 29. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.       Rudolf Vlašín v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Okarec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Pucov ze dne 29. 10. 2003 č. 2/03 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 10. 2003 
č. 11 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Pucov, zastoupená starostou obce Josefem Svobodou, adresa sídla obce: Pucov 19, 675 71, kraj Vysočina,  příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Jinošov“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 2. 2004    V Pucově dne 30. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.       Josef Svoboda v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Pucov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rapotice ze dne 31. 3. 2003 č. 4/2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 26. 1. 
2004 č. 2 uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Rapotice, zastoupená starostkou obce Ing. Marcelou Smekalovou, adresa sídla obce: Rapotice 55, 675 73, kraj Vysočina, IČO: 
00290335, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 5525-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště 
nad Oslavou (dále jen „obec Rapotice“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 2. 2004    V Rapoticích dne 2. 2. 2004
Vladimír Měrka v. r.       Ing. Marcela Smekalová v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Rapotice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Sedlec ze dne 4. 12. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 3. 11. 2003 č. 7 
uzavírají níže uvedené smluvní strany  dle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“), tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Sedlec, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Petrákem, adresa sídla obce: Sedlec 96, 675 71, kraj Vysočina, IČO: 00378585, bank. 
spojení: ČS a. s. č.ú. 1523512309/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále 
jen „obec Sedlec“)

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

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

Čl. III
Úhrada nákladů

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tří měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 
právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

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

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 2. 2004    V Sedleci dne 10. 12. 2003
Vladimír Měrka v. r.       Ing. Pavel Petrák v. r. 
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Sedlec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 132/03 ze dne 13. 11. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Číchov ze dne 3. 10. 2003 uzavírají 
dne 12. 1. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

a
Obec Číchov, se sídlem: Obecní úřad Číchov 60, 675 21 Okříšky, IČO 00545643, zastoupená starostou: René Kosielski, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Číchov a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Číchov a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého 
dne následujícího čtvrtletí.
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V Okříškách dne 12. 1. 2004     V Číchově dne 12. 1. 2004
Ing. Josef Kula v. r.       René Kosielski v. r. 
starosta obce Okříšky      starosta obce Číchov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 113/03 ze dne 25. 9. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Krahulov ze dne 11. 9. 2003 uzavírají 
dne 2. 3. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

a
Obec Krahulov, se sídlem: Obecní úřad Krahulov 47, 675 21 Okříšky, IČO 290203, zastoupená starostou: Jaromír Jurka, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Číchov a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Krahulov a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého 
dne následujícího čtvrtletí.

V Okříškách dne 2. 3. 2004     V Krahulově dne 2. 3. 2004
Ing. Josef Kula v. r.       Jaromír Jurka v. r. 
starosta obce Okříšky      starosta obce Krahulov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 132/03 ze dne 13. 11. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves ze dne 3. 11. 2003 uzavírají 
dne 12. 1. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okříšky, se sídlem: Obecní úřad Okříšky, Nádražní 115, 675 21 Okříšky, IČO 290050, zastoupená starostou: Ing. Josef Kula, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč
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a
Obec Nová Ves, se sídlem: Obecní úřad Nová Ves 11, 675 21 Okříšky, IČO 545651, zastoupená starostou: Jiří Hrabánek, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Nová Ves a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Nová Ves a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého 
dne následujícího čtvrtletí.

V Okříškách dne 12. 1. 2004     V Nové Vsi dne 12. 1. 2004
Ing. Josef Kula v. r.       Jiří Hrabánek v. r. 
starosta obce Okříšky      starosta obce Nová Ves

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Okříšky č. 138/03 ze dne 27. 11. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Petrovice č. 6 ze dne 20. 11. 2003 
uzavírají dne 9. 1. 2004 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

a
Obec Petrovice, se sídlem: Obecní úřad Petrovice 68, 675 21 Okříšky, IČO 00378470, zastoupená starostou: Josef Mašek, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Třebíč 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní 
moci.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Okříšky, jeden obec Petrovice a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Rady obce Okříšky a Zastupitelstva obce Petrovice a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského 
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého 
dne následujícího čtvrtletí.

V Okříškách dne 9. 1. 2004     V Petrovicích dne 9. 1. 2004
Ing. Josef Kula v. r.       Josef Mašek v. r. 
starosta obce Okříšky      starosta obce Petrovice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bochovice ze dne 14. 2. 2003 č. 1 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 2003 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Bochovice, zastoupená starostou obce Karlem Šoukalem, adresa sídla obce: Bochovice, kraj Vysočina, IČ: 00376094, bank. spojení: 
KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 17526-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Bochovice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bochovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 648,- Kč (slovy: šestsetčtyřicetosmkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Bochovice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření 
smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy 
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Bochovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bochovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Bochovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 18. 6. 2003      V Bochovicích dne 13. 8. 2003
Miloš Mašek v. r.       Karel Šoukal v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čechočovice ze dne 18. 2. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 2003 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Čechočovice, zastoupená starostou obce Vladimírem Vrzalem, adresa sídla obce: Čechočovice 79, kraj Vysočina, IČ: 00376779, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 9323711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče 
(dále jen „obec Čechočovice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

- projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Čechočovice oprávněna 
projednávat v prvním stupni
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- a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce 
Čechočovice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Třebíče.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čechočovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.112,- Kč (slovy: jedentisícstodvanáctkorunčeských) bez ohledu 
na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Čechočovice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů 
po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Čechočovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čechočovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Čechočovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 18. 6. 2003      V Čechočovicích dne 11. 8. 2003
Miloš Mašek v. r.       Vladimír Vrzal v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Čechtín ze dne 28. 11. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Čechtín, zastoupená starostou obce Josef Molák, adresa sídla obce: Čechtín 1, kraj Vysočina, IČ: 00289205, bank. spojení: KB 
a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 5920-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Čechtín“)

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

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Čechtín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.188,- Kč (slovy: jedentisícjednostoosmdesátosmkorunčeských) bez 
ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Čechtín k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů 
po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Čechtín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čechtín, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Čechtín a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003      V Bochovicích dne 17. 12. 2003
Miloš Mašek v. r.       Josef Molák v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Číhalín ze dne 21. 3. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Číhalín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Cahou, adresa sídla obce: Číhalín, kraj Vysočina, IČ: 00376795, bank. spojení: KB 
a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 10324-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
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Číhalín“)
a

Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Číhalín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve 
výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 736,- Kč (slovy: sedmsettřicetšestkorunčeských) bez ohledu na počet případů. 
Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Číhalín k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. 
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den 
zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Číhalín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Číhalín, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Číhalín a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003      V Číhalíně dne 22. 8. 2003
Miloš Mašek v. r.       Jaroslav Caha v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Horní Heřmanice ze dne 9. 2. 2003 č. 1 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 2003 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Horní Heřmanice, zastoupená starostou obce Františkem Kotrbou, adresa sídla obce: Horní Heřmanice, kraj Vysočina, IČ: 00376965, 
bank. spojení: KB a.s. pobočka Velké Meziříčí, č.ú. 10623-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města 
Třebíče (dále jen „obec Bochovice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Heřmanice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 540,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Horní Heřmanice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po 
uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Horní Heřmanice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Heřmanice, jeden stejnopis obdrží 
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Horní Heřmanice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
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Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 18. 6. 2003      V Horních Heřmanicích dne 1. 8. 2003
Miloš Mašek v. r.       František Kotrba v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lipník ze dne 15. 9. 2003 č. 20/03 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lipník, zastoupená starostou obce Ing. Karel Pléha, adresa sídla obce: Lipník 106, kraj Vysočina, IČ: 00289795, bank. spojení: KB 
a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 9227-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Lipník“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lipník ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve 
výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.276,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěsedmdesátšestkorunčeských) bez ohledu na 
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Lipník k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření 
smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy 
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Lipník předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lipník, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Lipník a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003      V Lipníku dne 17. 9. 2003
Miloš Mašek v. r.       Ing. Karel Pléha v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Loukovice ze dne 18. 8. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Loukovice, zastoupená starostou obce Pavel Němec, adresa sídla obce: Loukovice 43, kraj Vysočina, IČ: 00378127, bank. spojení: 
KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 17622-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Loukovice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Loukovice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 520,- Kč (slovy: pětsetdvacetkorunčeských) bez ohledu na počet 
případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Loukovice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření 
smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy 
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Loukovice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
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Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Loukovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Loukovice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003      V Loukovicích dne 1. 9. 2003
Miloš Mašek v. r.       Pavel Němec v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Okřešice ze dne 8. 12. 2003 č. 9 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají 
níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Okřešice, zastoupená starostou obce Bohumír Vostal, adresa sídla obce: Okřešice 33, kraj Vysočina, IČ: 48527459, bank. spojení: 
ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1520780359, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Okřešice“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Okřešice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 660,- Kč (slovy: šestsetšedesátkorunčeských) bez ohledu na počet případů. 
Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Okřešice k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. 
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den 
zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 
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následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Okřešice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Okřešice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Okřešice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003     V Okřešicích dne 16. 12. 2003
Miloš Mašek v. r.       Bohumír Vostal v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rohy ze dne 8. 3. 2003 č. 5 a usnesení Rady města Třebíč č. 12 ze dne 9. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Rohy, zastoupená starostou obce Lubomírem Strnadem, adresa sídla obce: Rohy 52, kraj Vysočina, IČ: 00378569, bank. spojení: KB 
č.ú. 1124711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Rohy“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rohy ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve 
výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 544,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. 
Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Rohy k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. 
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den 
zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Tento smluvní vztah končí:
- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Rohy předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rohy, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Rohy a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 18. 6. 2003      V Rozích dne 30. 12. 2003
Miloš Mašek v. r.       Lubomír Strnad v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rouchovany ze dne 21. 3. 2003 č. 1 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Rouchovany, zastoupená starostou obce Ing. Vladimír Černý, adresa sídla obce: Rouchovany 35, kraj Vysočina, IČ: 00290378, bank. 
spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1524660389, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen 
„obec Rouchovany“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rouchovany ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu 
nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 4.400,- Kč (slovy: čtyřitisícečtyřistakorunčeských) bez ohledu 
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na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Rouchovany k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů 
po uzavření smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky 
Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Rouchovany předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností 
podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rouchovany, jeden stejnopis obdrží město Třebíč 
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Rouchovany a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003      V Rouchovanech dne 1. 12. 2003
Miloš Mašek v. r.       Ing. Vladimír Černý v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Římov ze dne 12. 3. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Římov, zastoupená starostou obce Josefem Bartíkem, adresa sídla obce: Římov 1, kraj Vysočina, IČ: 00378577, bank. spojení: KB 
a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 14122-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Římov“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Římov ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve 
výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1.648,- Kč (slovy: jedentisícšestsetčtyřicetosmkorunčeských) bez ohledu na 
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Římov k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření 
smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy 
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Římov předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Římov, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Římov a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 22. 12. 2003     V Římově dne 10. 9. 2003
Miloš Mašek v. r.       Josef Bartík v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Valeč ze dne 25. 2. 2003 č. 2 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Valeč, zastoupená starostou obce Josef Zahrádka, adresa sídla obce: Valeč 109, kraj Vysočina, IČ: 00290637, bank. spojení: KB a.s. 
pobočka Třebíč, č.ú. 2826-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Valeč“)

a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Milošem Maškem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55,  kraj Vysočina, IČ: 
00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)

Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Valeč ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů 
ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 2.212,- Kč (slovy: dvatisícedvěstědvanáctkorunčeských) bez ohledu na 
počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Valeč k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření 
smlouvy. Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy 
za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Valeč předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Valeč, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Valeč a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 18. 6. 2003      Ve Valči dne 13. 10. 2003
Miloš Mašek v. r.       Josef Zahrádka v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vlčatín ze dne 1. 8. 2003 a usnesení Rady města Třebíč č. 14 ze dne 23. 5. 2003 uzavírají níže 
uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Vlčatín, zastoupená starostou obce Josef Mezlík, adresa sídla obce: Vlčatín 1, kraj Vysočina, IČ: 00599182, bank. spojení: KB 
a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 8021-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec 
Vlčatín“)

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

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

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

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

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vlčatín ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho účet úhradu nákladů ve 
výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 580,- Kč (slovy: pětsetosmdesátkorunčeských) bez ohledu na počet případů. 
Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Vlčatín k 1. lednu roku 2003. Úhrada bude poskytnuta do 30 dnů po uzavření smlouvy. 
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky Třebíč, kdy za den 
zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče. 

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:

- uplynutím sjednané doby určité
- před uplynutím sjednané doby určité:
- a) písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
- b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní lhůta počne běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, která smlouvu porušila
- c) v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této změny 

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

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Vlčatín předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související s výkonem činností podle 
čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. 
II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vlčatín, jeden stejnopis obdrží město Třebíč a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Vlčatín a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích, případně 
občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba 
souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).

V Třebíči dne 18. 6. 2003      Ve Vlčatíně dne 8. 10. 2003
Miloš Mašek v. r.       Josef Mezlík v. r. 
starosta města Třebíč      starosta obce

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Strážek ze dne 29. 12. 2003 č. 7/03 a usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze 
dne 2. 12. 2003 č 7/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Strážek, zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Tulisem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec Strážek)
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Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, Masarykovo náměstí 57, Bystřice nad Pernštejnem, 
kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem (dále jen město Bystřice nad 
Pernštejnem)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města 
Bystřice nad Pernštejnem vykonávat namísto orgánů obce Strážek v jejím správním obvodu přenesenou působnost ve věci poskytování 
dávky sociální péče – příspěvku na individuální dopravu, dle § 86 z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, § 37 vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Strážek.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude město požadovat úhradu ve výši 40,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku na individuální dopravu, 
jedná se pravděpodobně jen o 4 žadatele za rok, kterým jsme dávku vypláceli v minulých letech.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Strážek, jeden stejnopis město Bystřice nad 
Pernštejnem a jeden stejnopis smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Strážek a usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 
Výpovědní lhůta je pro obě smluvní strany tříměsíční, začíná běžet prvním dnem měsíce po doručení výpovědi

Ve Strážku 29. 12. 2003
Jaroslav Tulis v. r.     Ing. Josef Novotný v. r.
starosta obce      starosta města 

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Bohdalec ze dne 6. 2. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Bohdalec, zastoupená starostou Stanislavem Kučerou, IČO 00599280, Bohdalec 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.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
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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 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 23. 2. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Stanislav Kučera v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Bohdalec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Bohdalov ze dne 11. 
3. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Bohdalov, zastoupená starostou panem Květoslavem Šafránkem, IČO 294004, Bohdalov 250, 592 13, 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.

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

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 29. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Květoslav Šafránek v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Bohdalov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Březí nad Oslavou ze 
dne 23. 1. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Březí nad Oslavou, zastoupená starostou Pavlem Hladíkem, IČO 00600539, Březí nad Oslavou, 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 Březí nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Březí nad Oslavou v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Březí nad Oslavou.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Březí nad Oslavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních pro 
správní obvod obce Březí 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 Březí nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad 
Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Březí nad Oslavou předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 



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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Pavel Hladík v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Březí nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Chlumětín ze dne 18. 
2. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 
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a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení 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 3. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Jaroslav Myška v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Chlumětín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Rady obce Nížkov ze dne 17. 2. 2004, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Nížkov, zastoupená starostou Janem Mokrým, IČO 00294870, 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 Nížkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Nížkov 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 Nížkov.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Nížkov 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 Nížkov 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 Nížkov o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Jan Mokrý v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Nížkov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 
19. 2. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Nové Dvory, zastoupená starostou Josefem Sobotkou, IČO 00842231, Nové Dvory 70, 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 Nové Dvory vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Nové Dvory 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 Nové Dvory.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Nové Dvory 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 Nové 
Dvory 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 Nové Dvory o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Josef Sobotka v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Nové Dvory

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Rady obce Nové Veselí ze dne 3. 2. 2004, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina
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Obec Nové Veselí, zastoupená 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 obce Nové Veselí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce 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 obce 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 obce Nové Veselí 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 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 obec Nové Veselí městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- 
Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár 
nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 obec 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 Zastupitelstva obce Nové Veselí o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 2. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Ivo Jonák v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Nové Veselí

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Ostrov nad Oslavou 
ze dne 15. 3. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Ostrov nad Oslavou, zastoupená místostarostkou Danou Homolkovou, IČO 00295035, Ostrov nad Oslavou, 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 
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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 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 900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský 
úřad Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 22. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Dana Homolková v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     místostarostka obce Ostrov nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Rady obce Sázava ze dne 26. 2. 2004, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 29. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      František Ledvinka v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Sázava

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Sazomín ze dne 3. 3. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Sazomín, zastoupená starostou Josefem Prchalem, IČO 00842346, Sazomín, 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 Sazomín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Sazomín 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 Sazomín.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Sazomín 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 Sazomín 
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 Sazomín o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Josef Prchal v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Sazomín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Světnov ze dne 26. 2. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina
Obec Světnov, zastoupená starostou Josefem Stejskalem, IČO 00545031, Světnov, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, 
vykonávat namísto obce Světnov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem v řízeních 
pro správní obvod obce Světnov.
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 Světnov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 900,- Kč 
za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad Žďár nad 
Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 2. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Josef Stejskal v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Světnov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Škrdlovice ze dne 9. 
3. 2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Škrdlovice, zastoupená starostou Ivanem Hořínkem, IČO 00295540, Škrdlovice, 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 Škrdlovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Škrdlovice 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 Škrdlovice.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Škrdlovice 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 Škrdlovice 
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 Škrdlovice o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Ivan Hořínek v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Škrdlovice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Zastupitelstva obce Vatín ze dne 28. 12. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina
Obec 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.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 2. 2. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Zdeněk Straka v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Vatín
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení Rady obce Velká Losenice ze dne 8. 3. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Velká Losenice, zastoupená starostou Miloslavem Černým, IČO 00295655, Velká Losenice 230, 592 11, 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 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 
900,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování, které provede Městský úřad 
Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec 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 10. 3. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Miloslav Černý v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Velká Losenice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 499/04/OP ze dne 26. 1. 2004 a usnesení rady obce Vojnův Městec ze dne 4. 2. 
2004, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:



Čl. I
Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky č. 2, kraj 
Vysočina

Obec Vojnův Městec, zastoupená starostou Ing. Josefem Mackem, IČO 00295761, Vojnův Městec 27, 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 Vojnův Městec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Vojnův Městec v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným 
správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vojnův Městec.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Vojnův Městec 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 Vojnův 
Městec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Vojnův Městec o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 2. 2004
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Ing. Josef Macek v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Vojnův Městec

Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Telč a Statutárním městem Jihlava dne 30. 12. 2002

Město Telč zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem
Městský úřad Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56  Telč, kraj Vysočina

a
Statutární město Jihlava, zastoupené primátorem Ing. Vratislavem Výborným
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 589 01  Jihlava, kraj Vysočina
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Uzavírají na základě usnesení Rady města Telče č. 201-13/21/2003 ze dne 4. 9. 2003 a Rady města Jihlavy č. 641/03-RM ze dne 2. 10. 
2003, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:

I.
Čl. III Úhrada nákladů zní:

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu bude Město Telč Statutárnímu městu Jihlava poskytovat na jeho účet příspěvek ve výši 25.000,-- Kč 
(slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) za kalendářní rok. Částky jsou splatné vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

II.
Čl. IV Doba trvání smlouvy zní:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

III.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Město Telč, jeden stejnopis obdrží Statutární město 
Jihlava a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Ministerstvo vnitra spolu se žádostí o souhlas s uzavřením tohoto dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení rady Města Telče a usnesení rady města Jihlavy o schválení tohoto dodatku a pravomocné 
rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení souhlasu s uzavřením dodatku veřejnoprávní smlouvy.

V Jihlavě dne        V Telči dne 8. 9. 2003
Ing. Vratislav Výborný v. r.       Mgr. Roman Fabeš v. r. 
primátor Statutárního města Jihlavy    starosta Města Telče

Rozhodnutí Ministerstva vnitra o vydání souhlasu s tímto dodatkem nabylo právní moci dne 29. 12. 2003. 

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Golčův Jeníkov a obcí Bačkov, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ze dne 7. 5. 2003 se mění takto:

Čl. III úhrada nákladů 
Ke stávajícímu textu se připojuje věta: V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu bude Město Golčův Jeníkov účtovat 
úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV Doba trvání smlouvy
Stávající text se ruší a nahrazuje se tímto textem: Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci, tj. 25. 7. 2003 a uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou 
nebo výpovědí ze strany obce Bačkov. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Městu Golčův Jeníkov.

V Golčově Jeníkově dne 14. 11. 2003
Ing. Pavel Kopecký  v.r.                                                                    Miloslav  Karel   v.r.
starosta                          starosta 

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Golčův Jeníkov a obcí Nová Ves u Leštiny, jejímž předmětem je výkon přenesené 
působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ze dne 7. 5. 2003 se mění takto:

Čl. III úhrada nákladů 
Ke stávajícímu textu se připojuje věta: V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu bude Město Golčův Jeníkov účtovat 
úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV Doba trvání smlouvy
Stávající text se ruší a nahrazuje se tímto textem: Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci, tj. 25. 7. 2003 a uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou 
nebo výpovědí ze strany obce Nová Ves u Leštiny. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi Městu Golčův Jeníkov.

V Golčově Jeníkově dne 14. 11. 2003
Ing. Pavel Kopecký  v.r.                                                                    Marie Rychnovská   v.r.
starosta                                                                                               starostka 
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Golčův Jeníkov a obcí Rybníček, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ze dne 7. 5. 2003 se mění takto:

Čl. III úhrada nákladů 
Ke stávajícímu textu se připojuje věta: V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu bude Město Golčův Jeníkov účtovat 
úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV Doba trvání smlouvy
Stávající text se ruší a nahrazuje se tímto textem: Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci, tj. 25. 7. 2003 a uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou 
nebo výpovědí ze strany obce Rybníček. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Městu Golčův Jeníkov.

V Golčově Jeníkově dne 14. 11. 2003

Ing. Pavel Kopecký  v.r.                                                                    Jaroslav Kroufek   v.r.
starosta                          starosta 

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Golčův Jeníkov a obcí Skryje, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ze dne 7. 5. 2003 se mění takto:

Čl. III úhrada nákladů 
Ke stávajícímu textu se připojuje věta: V případě nezaplacení zaslané faktury v uvedeném termínu bude Město Golčův Jeníkov účtovat 
úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

Čl. IV Doba trvání smlouvy
Stávající text se ruší a nahrazuje se tímto textem: Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení 
souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci, tj. 25. 7. 2003 a uzavírá se na dobu neurčitou. Její platnost lze ukončit dohodou 
nebo výpovědí ze strany obce Skryje. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Městu Golčův Jeníkov.

V Golčově Jeníkově dne 14. 11. 2003

Ing. Pavel Kopecký  v.r.                                                                    Otta Žítek  v.r.
starosta                          starosta 

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a
Obec Budíkov, zastoupená starostou obce p. Marií Žáčkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Budíkov, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Budíkov ze dne 7. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Budíkov ze dne 13. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Budíkov vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Budíkov.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
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a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Budíkov, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Budíkov a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Budíkově dne 11. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Marie Žáčková v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Budíkov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a
Obec Bystrá, zastoupená starostou obce p. Jindřiškou Matějkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bystrá, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Budíkov ze dne 29. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Bystrá ze dne 13. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Bystrá vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Bystrá.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bystrá, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Bystrá a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Bystré dne 1. 12. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Jindřiška Matějková v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Bystrá

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a
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Obec Čejov, zastoupená starostou obce p. Zdeňkem Moravcem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Čejov, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Čejov ze dne 27. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Čejov ze dne 9. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Čejov vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Čejov.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čejov, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Čejov a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Čejově dne 18. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Zdeněk Moravec v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Čejov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Hojanovice, zastoupená starostou obce p. Jaroslavem Němečkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Hojanovice, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Hojanovice ze dne 17. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Hojanovice ze dne 10. 1. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Hojanovice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Hojanovice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hojanovice, jeden město Humpolec, a jeden 
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stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Hojanovice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Hojanovicích dne 19. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Jaroslav Němeček v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Hojanovice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Horní Rápotice, zastoupená starostou obce p. Františkem Horkým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Horní Rápotice, příslušnost 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Rápotice ze dne 9. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Horní Rápotice ze dne 9. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely 
dne 1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Horní Rápotice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Horní Rápotice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Rápotice, jeden město Humpolec, a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Horní Rápotice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Horních Rápoticích dne 11. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       František Horký v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Horní Rápotice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Hořice, zastoupená starostou obce p. Jiřím Veletou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Hořice, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Hořice ze dne 14. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
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DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Hořice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Hořice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Hořice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hořice, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Hořice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Hořicích dne 18. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Jiří Veleta v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Hořice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Ježov, zastoupená starostou obce p. Karlem Chvalkovským, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ježov, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Ježov ze dne 31. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Ježov ze dne 4. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Ježov vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Ježov.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ježov, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Ježov a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
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I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Ježově  dne 21. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Karel Chvalkovský v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Ježov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Jiřice, zastoupená starostou obce p. Svatoplukem Veroňkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Jiřice, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Jiřice ze dne 21. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Jiřice ze dne 13. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Jiřice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce 
na úseku přestupků ve správním obvodu obce Jiřice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jiřice, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Jiřice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Jiřicích  dne 20. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Svatopluk Veroněk v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Jiřice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Kaliště, zastoupená starostou obce p. Pavlem Kutišem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kaliště, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Kaliště ze dne 7. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kaliště ze dne 19. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
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1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Kaliště vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Kaliště.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kaliště, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Kaliště a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Kalištích  dne 18. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Pavel Kutiš v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Kaliště

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Kejžlice, zastoupená starostou obce p. Václavem Zástěrou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Kejžlice, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Kejžlice ze dne 16. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kejžlice ze dne 19. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Kejžlice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Kejžlice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kejžlice, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Kejžlice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.
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V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Kejžlici  dne 7. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Václav Zástěra v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Kejžlice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Koberovice, zastoupená starostou obce p. Františkem Novákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Koberovice, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Koberovice ze dne 21. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Koberovice ze dne 19. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Koberovice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Koberovice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Koberovice, jeden město Humpolec, a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Koberovice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Koberovicích  dne 
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Ing. František Novák v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Koberovice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Komorovice, zastoupená starostou obce p. Františkem Vašákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Komorovice, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Komorovice ze dne 1. 12. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Komorovice ze dne 16. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Komorovice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Komorovice.
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I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Komorovice, jeden město Humpolec, a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Komorovice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Komorovicích  dne 
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Ing. František Vašák v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Komorovice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Mladé Bříště, zastoupená starostou obce p. Ing. Ladislavem Marešem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Mladé Bříště, příslušnost 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Mladé Bříště ze dne 8. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Mladé Bříště ze dne 21. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Mladé Bříště vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Mladé Bříště.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mladé Bříště, jeden město Humpolec, a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Mladé Bříště a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Mladých Bříštích  dne 11. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Ing. Ladislav Mareš v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Mladé Bříště
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Mysletín, zastoupená starostou obce p. Věrou Trnkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Mysletín, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Mysletín ze dne 7. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Mylstín ze dne 6. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Mysletín vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Mysletín.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mysletín, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Mysletín a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Mysletíně  dne 20. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Věra Trnková v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Mysletín

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Píšť, zastoupená starostou obce p. Václavem Kořínkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Píšť, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Píšť ze dne 21. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Píšť ze dne 21. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Píšť vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce 
na úseku přestupků ve správním obvodu obce Píšť.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.



Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Píšť, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Píšť a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Píšti  dne 21. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Václav Kořínek v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Píšť

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Proseč, zastoupená starostou obce p. Petrem Žatečkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Proseč, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Proseč ze dne 9. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Proseč ze dne 15. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Proseč vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Proseč.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Proseč, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Proseč a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Proseči  dne 14. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Petr Žatečka v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Proseč

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a
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Obec Řečice, zastoupená starostou obce p. Zdenkou Brůnovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Řečice, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Řečice ze dne 30. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Řečice ze dne 17. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Řečice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Řečice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Řečice, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Řečice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Řečici  dne 9. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Zdenka Brůnová v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Řečice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Sedlice, zastoupená starostou obce p. Aloisem Vackem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sedlice, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Sedlice ze dne 31. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Sedlice ze dne 13. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Sedlice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Sedlice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Sedlice, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
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dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Sedlice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Sedlici  dne 14. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Alois Vacek v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Sedlice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Senožaty, zastoupená starostou obce p. Václavem Boháčkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Senožaty, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Senožaty ze dne 30. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Senožaty ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Senožaty vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Senožaty.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Senožaty, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Senožaty a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Senožatech  dne 12. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Václav Boháček v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Senožaty

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Staré Bříště, zastoupená starostou obce p. Ing. Zdeňkem Tůmou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Staré Bříště, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Staré Bříště ze dne 7. 11. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
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tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Staré Bříště ze dne 13. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Staré Bříště vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Staré Bříště.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Staré Bříště, jeden město Humpolec, a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Staré Bříště a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Starých Bříštích  dne 10. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Ing. Zdeněk Tůma v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Staré Bříště

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Syrov, zastoupená starostou obce p. Ivetou Moučkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Syrov, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Syrov ze dne 31. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Syrov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Syrov vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Syrov.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Syrov, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Syrov a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
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I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Syrově  dne 15. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Iveta Moučková v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Syrov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Vojslavice, zastoupená starostou obce p. Josefem Kampem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vojslavice, příslušnost do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Vojslavice ze dne 31. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vojslavice ze dne 10. 1. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Vojslavice vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Vojslavice.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vojslavice, jeden město Humpolec, a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Vojslavice a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     Ve Vojslavicích dne 14. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Josef Kamp v. r.
Starosta města Humpolec      starosta obce Vojslavice

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Vystrkov, zastoupená starostou obce p. Ing. Květou Mošnovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vystrkov, příslušnost do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Vystrkov ze dne 17. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vystrkov ze dne 13. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 
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1. 1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Vystrkov vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům 
obce na úseku přestupků ve správním obvodu obce Vystrkov.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vystrkov, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Vystrkov a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     Ve Vystrkově  dne 12. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Ing. Květa Mošnová v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Vystrkov

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou, adresa městského úřadu: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí č. 300, 
Humpolec, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Humpolec

a

Obec Želiv, zastoupená starostou obce p. Karlem Chmelem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Želiv, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Humpolec

uzavírají na základě usnesení zastupitelstva obce Želiv ze dne 29. 10. 2003 a usnesení rady města Humpolec ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (Dále jen 
„smlouva“).

I.I
Na základě usnesení zastupitelstva obce Želiv ze dne 18. 12. 2002 a usnesení rady města Humpolec ze dne 4. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
1. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Humpolec namísto orgánů obce Želiv vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce 
na úseku přestupků ve správním obvodu obce Želiv.

I.II
Strany tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. 

I.III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. 
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Želiv, jeden město Humpolec, a jeden stejnopis 
dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku. 
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení zastupitelstva obce Želiv a usnesení rady města Humpolec a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

I.IV
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením 
dodatku.

V Humpolci dne 7. 11. 2003     V Želivě  dne 19. 11. 2003
Mgr. Jiří Kučera v. r.       Karel Chmel v. r. 
Starosta města Humpolec      starosta obce Želiv



Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Bácovice, zastoupená starostou obce: Páral Václav, adresa: Obec Bácovice 13
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Bácovice ze dne 27. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Bácovice ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Bácovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Bácovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bácovice, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Bácovice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     15. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Václav Páral v. r.
starosta města        starosta obce 

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Bělá, zastoupená starostou obce: Josef Kukla, adresa: Obec Bělá, 394 03 Horní Cerekev
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Bělá ze dne 18. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento DODATEK 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Bělá ze dne 29. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 2. 2003 
výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Bělá vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Bělá.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bělá, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Bělá, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     18. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Kukla v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Bořetín, zastoupená starostou obce: Stanislavem Koukalem, adresa: Obec Bořetín 69
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Bořetín ze dne 3. 10. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Bořetín ze dne 19. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 16. 
4. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Bořetín vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Bořetín.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bořetín, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Bořetín, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     5. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Stanislav Koukal v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Božejov, zastoupená starostou obce: Ladislavem Brožem, adresa: Obec Božejov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Božejov ze dne 19. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Božejov ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Božejov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Božejov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Božejov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Božejov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     21. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ladislav Brož v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Čelistná, zastoupená starostou obce: Vlk Václav, adresa: Obec Čelistná 14
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Čelistná ze dne 9. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Čelistná ze dne 7. 1. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Čelistná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Čelistná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čelistná, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Čelistná, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     9. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Václav Vlk v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Černov, zastoupená starostou obce: Jan Halík, adresa: Obec Černov 41
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Černov ze dne 12. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Černov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Černov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Černov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Černov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Černov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     12. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jan Halík v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Červená Řečice, zastoupená starostou obce: Zdeňkou Bečkovou, adresa: Obec Červená Řečice 19
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Červená Řečice ze dne 13. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Červená Řečice ze dne 23. 2. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Červená Řečice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost 
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Červená Řečice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Červená Řečice, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Červená Řečice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     13. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Zdeňka Bečková v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Čížkov, zastoupená starostou obce: Miroslavem Zemanem, adresa: Obec Čížkov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Čížkov ze dne 11. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Čížkov ze dne 11. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 16. 
4. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Čížkov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Čížkov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čížkov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Čížkov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     25. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Miroslav Zeman v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Dehtáře, zastoupená starostou obce: Jiřina Šeredová, adresa: Obec Dehtáře
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov
uzavírají na základě opatření starosty obce Dehtáře ze dne a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento DODATEK 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Dehtáře ze dne 7. 11. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
3. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Dehtáře vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Dehtáře.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dehtáře, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Dehtáře, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     11. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jiřina Šeredová v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce: Zdeněk Smrčka, adresa: Obec Dobrá Voda 45
a

Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Dobrá Voda ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Dobrá Voda ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Dobrá Voda vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Dobrá Voda.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Dobrá Voda, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Dobrá Voda, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     25. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Zdeněk Smrčka v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Hojovice, zastoupená starostou obce: Stanislavem Koukalem, adresa: Obec Hojovice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Hojovice ze dne 18. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Hojovice ze dne 8. 1. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Hojovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Hojovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hojovice, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Hojovice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     18. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jan Klátil v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Město Horní Cerekev, zastoupené starostou města: Ing. Jaroslav Andrle adresa: Město Horní Cerekev, náměstí T. G. Masaryka 41
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty města Horní Cerekev ze dne 30. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty města Horní Cerekev ze dne 12. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů města Horní Cerekev vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost 
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Horní Cerekev.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Horní Cerekev, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty města Horní Cerekev, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     1. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Jaroslav Andrle v. r.
starosta města        starosta města
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Horní Ves, zastoupená starostou obce Karlem Bártů, adresa: Obec Horní Ves 88
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Horní Ves ze dne 14. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Horní Ves ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Horní Ves vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Horní Ves.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Ves, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Horní Ves, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     14. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Karel Bártů v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Jankov, zastoupená starostou obce: Miroslavem Jonákem, adresa: Obec Jankov 29
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Jankov ze dne 21. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Jankov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Jankov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Jankov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jankov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Jankov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     27. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Miroslav Jonák v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Chyšná, zastoupená starostou obce: Josef Holada, adresa: Obec Chyšná 33
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Chyšná ze dne 2. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Chyšná ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Chyšná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Chyšná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Chyšná, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Chyšná, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     12. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Holada v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Kojčice, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Roubíkem, adresa: Obec Kojčice 67
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Kojčice ze dne 18. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Kojčice ze dne 22. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Kojčice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Kojčice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kojčice, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Kojčice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     18. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jaroslav Roubík v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Košetice, zastoupená starostou obce: Ing. Blankou Veletovou, adresa: Obec Košetice
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Košetice ze dne 27. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Košetice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Košetice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Košetice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Košetice, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Košetice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     1. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Blanka Veletová v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Krasíkovice, zastoupená starostou obce: Ing. Pavel Jírů, adresa: Obec Krasíkovice 19
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Krasíkovice ze dne 22. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Krasíkovice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Krasíkovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Krasíkovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Krasíkovice, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Krasíkovice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     22. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Pavel Jírů v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Křelovice, zastoupená starostou obce: Ing. Jiřím Moučkou, adresa: Obec Křelovice 67
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Křelovice ze dne 10. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Křelovice ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Křelovice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Křelovice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Křelovice, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Křelovice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     10. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Jiří Moučka v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Křešín, zastoupená starostou obce: Ing. Fantová Lenka, adresa: Obec Křešín 42
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Křešín ze dne 7. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento DODATEK 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Křešín ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 26. 
3. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Křešín vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Křešín.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Křešín, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Křešín, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     10. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Lenka Fantová v. r.
starosta města        starosta obce



Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Libkova Voda, zastoupená místostarostou obce: Jaroslavem Poláčkem, adresa: Obec Libkova Voda
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Libkova Voda ze dne 11. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Libkova Voda ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Libkova Voda vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Libkova Voda.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Libkova Voda, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Libkova Voda, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     11. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jaroslav Poláček v. r.
starosta města        místostarosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Litohošť, zastoupená starostou obce: Ing. Pavlem Kapounem, adresa: Obec Litohošť 39
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Litohošť ze dne 15. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Litohošť ze dne 28. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Litohošť vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Litohošť.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Litohošť, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Litohošť, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     15. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Pavel Kapoun v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Martinice u Onšova, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Jelínkem, adresa: Obec Martinice u Onšova 
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Martinice u Onšova ze dne 14. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Martinice u Onšova ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely 
dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Martinice u Onšova vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Martinice u Onšova.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Martinice u Onšova, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Martinice u Onšova, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     14. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jaroslav Jelínek v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Mezná, zastoupená starostou obce: Josefem Větrovcem, adresa: Obec Mezná 40
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Mezná ze dne 11. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Mezná ze dne 17. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Mezná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Mezná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mezná, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Mezná, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     11. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Větrovec v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Moraveč, zastoupená starostou obce: Evou Zadražilovou, adresa: Obec Moraveč 110
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Moraveč ze dne 18. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Moraveč ze dne 18. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Moraveč vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Moraveč.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Moraveč, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Moraveč, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     18. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Eva Zadražilová v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Nová Buková, zastoupená starostou obce: Stanislavem Kumbárem, adresa: Obec Nová Buková
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Nová Buková ze dne 12. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Nová Buková ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
5. 3. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Nová Buková vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Nová Buková.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nová Buková, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Nová Buková, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     13. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Stanislav Kumbár v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Nová Cerekev, zastoupená starostou obce: Milanem Blažkem, adresa: Obec Nová Cerekev 276
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Nová Cerekev ze dne 5. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Nová Cerekev ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
16. 4. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Nová Cerekev vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost 
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Nová Cerekev.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nová Cerekev, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Nová Cerekev, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     1. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Milan Blažek v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Nový Rychnov, zastoupená starostou obce: Petr Měkuta, adresa: Obec Nový Rychnov 87
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Nový Rychnov ze dne 12. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Nový Rychnov ze dne 12. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Nový Rychnov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost 
svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Nový Rychnov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nový Rychnov, jeden stejnopis město Pelhřimov 
a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Nový Rychnov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     13. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Petr Měkuta v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Olešná, zastoupená starostou obce: Josefem Bláhou, adresa: Obec Olešná
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Olešná ze dne 11. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Olešná ze dne 26. 3. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 6. 5. 2003 
výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Olešná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Olešná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Olešná, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Olešná, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     11. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Bláha v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Ondřejov, zastoupená starostou obce: Josefem Brožem, adresa: Obec Ondřejov 45
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Ondřejov ze dne 31. 10. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Ondřejov ze dne 7. 5. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 13. 
6. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Ondřejov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Ondřejov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ondřejov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Ondřejov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     16. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Brož v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Onšov, zastoupená starostou obce: Vlastislavem Borkem, adresa: Obec Onšov 10
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Onšov ze dne 6. 2. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento DODATEK 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Onšov ze dne 11. 3. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 16. 4. 2003 
výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Onšov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Onšov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Onšov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Onšov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     11. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Vlastislav Borek v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Pavlov, zastoupená starostou obce: Miroslavem Haškou, adresa: Obec Pavlov
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Pavlov ze dne 7. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Pavlov ze dne 11. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Pavlov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Pavlov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pavlov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Pavlov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     7. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Miroslav Haška v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Proseč pod Křemešníkem, zastoupená starostou obce: Alena Váňová, adresa: Obec Proseč pod Křemešníkem 19
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem ze dne 23. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 
10. 2003 tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků 
(dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 
uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Proseč pod Křemešníkem vykonávají k řádnému zabezpečení 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Proseč pod Křemešníkem.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Proseč pod Křemešníkem, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Proseč pod Křemešníkem, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     12. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Alena Váňová v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Putimov, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Harudou, adresa: Obec Putimov 65
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Putimov ze dne 10. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Putimov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Putimov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Putimov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Putimov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Putimov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     10. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jaroslav Haruda v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Rynárec, zastoupená starostou obce: Pavlem Kopeckým, adresa: Obec Rynárec 24
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Rynárec ze dne 10. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Rynárec ze dne 28. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Rynárec vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Rynárec.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rynárec, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Rynárec, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     10. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Pavel Kopecký v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Střítež, zastoupená starostou obce: Stanislavem Mikešem, adresa: Obec Střítež 39
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Střítež ze dne 9. 12. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento DODATEK 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Střítež ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 1. 
3. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Střítež vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Střítež.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Střítež, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     9. 12. 2003
Leopold Bambula v. r.      Stanislav Mikeš v. r.
starosta města        starosta obce



Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Střítež pod Křemešníkem, zastoupená starostou obce: Josefem Palánem, adresa: Obec Střítež pod Křemešníkem
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem ze dne 10. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 
2003 tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále 
jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 
uzavřely dne 28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Střítež pod Křemešníkem vykonávají k řádnému zabezpečení 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Střítež pod Křemešníkem.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Střítež pod Křemešníkem, jeden stejnopis město 
Pelhřimov a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Střítež pod Křemešníkem, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     11. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Palán v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Svépravice, zastoupená starostou obce: Jiřím Dvořákem, adresa: Obec Svépravice 60
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Svépravice ze dne 16. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Svépravice ze dne 21. 1. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 5. 
3. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Svépravice vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Svépravice.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Svépravice, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Svépravice, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     16. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jiří Dvořák v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Ústrašín, zastoupená starostou obce: Ing. Milanem Zemanem, adresa: Obec Ústrašín 
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Ústrašín ze dne 14. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Ústrašín ze dne 23. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Ústrašín vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Ústrašín.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ústrašín, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Ústrašín, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     17. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Ing. Milan Zeman v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Útěchovičky, zastoupená starostou obce: Jaroslav Votápek, adresa: Obec Útěchovičky 39
a

Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Útěchovičky ze dne 28. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Útěchovičky ze dne 30. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Útěchovičky vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Útěchovičky.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Útěchovičky, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Útěchovičky, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     28. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jaroslav Votápek v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Velký Rybník, zastoupená starostou obce: Andreou Němcovou, adresa: Obec Velký Rybník 58
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Velký Rybník ze dne 24. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 
tento DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Velký Rybník ze dne 6. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 
28. 2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Velký Rybník vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Velký Rybník.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Velký Rybník, jeden stejnopis město Pelhřimov a 
jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Velký Rybník, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     24. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Andrea Němcová v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Vokov, zastoupená starostou obce: Františkem Strakou, adresa: Obec Vokov 38
a

Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Vokov ze dne 7. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento DODATEK 
k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen „smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Vokov ze dne 29. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Vokov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Vokov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vokov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Vokov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     7. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      František Straka v. r.
starosta města        starosta obce

Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 1/2004 Strana 132



Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Vyskytná, zastoupená starostou obce: Josefem Fridrichovským, adresa: Obec Vyskytná 74
a

Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Vyskytná ze dne 7. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Vyskytná ze dne 5. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Vyskytná vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Vyskytná.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vyskytná, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Vyskytná, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     10. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Josef Fridrichovský v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Zajíčkov, zastoupená starostou obce: Jaroslavem Hejdou, adresa: Obec Zajíčkov 47
a
Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Zajíčkov ze dne 7. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Zajíčkov ze dne 27. 12. 2002 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 28. 
2. 2003 výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Zajíčkov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou 
zvláštními zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Zajíčkov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zajíčkov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Zajíčkov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     8. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Jaroslav Hejda v. r.
starosta města        starosta obce
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Obec Žirov, zastoupená starostou obce: Bohumilem Vohlídalem, adresa: Obec Žirov
a

Město Pelhřimov, zastoupené starostou města Leopoldem Bambulou, adresa: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov

uzavírají na základě opatření starosty obce Žirov ze dne 14. 11. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 22. 10. 2003 tento 
DODATEK k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení přenesené působnosti svěřené zvláštními zákony na úseku přestupků (dále jen 
„smlouva“).

I. I
Na základě opatření starosty obce Žirov ze dne 7. 1. 2003 a usnesení Rady města Pelhřimova ze dne 18. 12. 2002 uzavřely dne 6. 3. 2003 
výše uvedené smluvní strany smlouvu, podle níž v souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
orgány města Pelhřimova namísto orgánů obce Žirov vykonávají k řádnému zabezpečení přenesenou působnost svěřenou zvláštními 
zákony orgánům obce na úseku přestupků ve správním obvodu Žirov.

I. II
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají, že se smlouva uzavírá na dobu do 31. 12. 2004.

I. III
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Žirov, jeden stejnopis město Pelhřimov a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Žirov, usnesení Rady města Pelhřimova a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Pelhřimově dne 3. 11. 2003     14. 11. 2003
Leopold Bambula v. r.      Bohumil Vohlídal v. r.
starosta města        starosta obce

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 24. 11. 2003 č.j. 1477/03 a usnesení Zastupitelstva obce Častrov ze dne 9. 12. 2003 č.j. 
132/5/03 uzavírají dne 15. 12. 2003 níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Čl. I Smluvní strany
Město Počátky, se sídlem: Městský úřad počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843, zastoupené starostou města: Ing. Jan 
Třebický, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Obec Častrov, se sídlem: Obecní úřad Častrov, 394 63 Častrov, IČO 00247987, zastoupené starostou obce: Jan Strašík, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Čl. II Doba uzavření smlouvy
Čl. V odst. 1 původní smlouvy uzavřené 1. 1. 2003 se mění takto: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 

Čl. III Společná ustanovení
V ostatním zůstávají ustanovení původní smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Častrov, jeden stejnopis město Počátky a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Častrov, usnesení Rady města Počátky a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Počátkách dne 15. 12. 2003
Ing. Jan Třebický v. r.      Jan Strašík v. r.
starosta města Počátky      starosta obce Častrov
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Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 24. 11. 2003 č.j. 1477/03 a usnesení Zastupitelstva obce Častrov ze dne 13. 12. 2003 č.j. 
uzavírají dne 15. 12. 2003 níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Čl. I Smluvní strany
Město Počátky, se sídlem: Městský úřad počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843, zastoupené starostou města: Ing. Jan 
Třebický, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Obec Polesí, se sídlem: Obecní úřad Polesí, 394 68 Žirovnice, IČO 00583529, zastoupené starostou obce: JUDr. Josef Vachek, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Čl. II Doba uzavření smlouvy
Čl. V odst. 1 původní smlouvy uzavřené 1. 1. 2003 se mění takto: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 

Čl. III Společná ustanovení
V ostatním zůstávají ustanovení původní smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Polesí, jeden stejnopis město Počátky a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Polesí, usnesení Rady města Počátky a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Počátkách dne 15. 12. 2003
Ing. Jan Třebický v. r.      JUDr. Josef Vachek v. r.
starosta města Počátky      starosta obce Polesí

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 24. 11. 2003 č.j. 1477/03 a usnesení Zastupitelstva obce Stojčín ze dne 15. 12. 2003 č.j. 
205/2003 uzavírají dne 15. 12. 2003 níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě

Čl. I Smluvní strany
Město Počátky, se sídlem: Městský úřad počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843, zastoupené starostou města: Ing. Jan 
Třebický, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Obec Stojčín, se sídlem: Obecní úřad Stojčín, 394 68 Žirovnice, IČO 00583545, zastoupené starostou obce: Ladislav Drahozal, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Čl. II Doba uzavření smlouvy
Čl. V odst. 1 původní smlouvy uzavřené 1. 1. 2003 se mění takto: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 

Čl. III Společná ustanovení
V ostatním zůstávají ustanovení původní smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Stojčín, jeden stejnopis město Počátky a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Stojčín, usnesení Rady města Počátky a poté pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Počátkách dne 15. 12. 2003
Ing. Jan Třebický v. r.      Ladislav Drahozal v. r.
starosta města Počátky      starosta obce Stojčín

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Na základě usnesení Rady města Počátky ze dne 24. 11. 2003 č.j. 1477/03 a usnesení Zastupitelstva obce Veselá ze dne 20. 11. 2003 č.j. 
uzavírají dne 15. 12. 2003 níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 1/2004 Strana 136

Čl. I Smluvní strany
Město Počátky, se sídlem: Městský úřad počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 00248843, zastoupené starostou města: Ing. Jan 
Třebický, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Obec Veselá, se sídlem: Obecní úřad Veselá, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 00249327, zastoupené starostou obce: Ing. Jaroslav Novák, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným úřadem: Počátky

Čl. II Doba uzavření smlouvy
Čl. V odst. 1 původní smlouvy uzavřené 1. 1. 2003 se mění takto: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí 
krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. 

Čl. III Společná ustanovení
V ostatním zůstávají ustanovení původní smlouvy beze změny.
Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů 
a zašlou jej krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím 
předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Veselá, jeden stejnopis město Počátky a jeden 
stejnopis dodatku s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s jeho uzavřením.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Veselá, usnesení Rady města Počátky a poté pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.

V Počátkách dne 15. 12. 2003
Ing. Jan Třebický v. r.      Ing. Jaroslav Novák v. r.
starosta města Počátky      starosta obce Veselá

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 26. 5. 2003 mezi

Obec Čikov, zastoupené starostou obce Janem Požárem, adresa sídla obce: 675 78 Čikov 68, kraj Vysočina, IČO: 00376809, bank. Spojení: 
KB, a.s. Třebíč, č.ú. 18924711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen 
„obec Čikov“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Čikov ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 10. 
2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Čikov, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Čikov a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    v Čikově dne 21. 11. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Jan Požár v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Čikov
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Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 20. 5. 2003 mezi

Obec Hartvíkovice, zastoupená starostou obce Otto Tručkou, adresa sídla obce: 675 76 Hartvíkovice 31, kraj Vysočina, IČO: 00289337, 
bank. spojení: ČS a. s. Náměšť nad Oslavou č.ú. 1522385379/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště 
nad Oslavou (dále jen „obec Hartvíkovice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Hartvíkovice ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 
6. 10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hartvíkovice, jeden stejnopis  obdrží město 
Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením 
dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Hartvíkovice a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Hartvíkovicích dne 23. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Otto Tručka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Hartvíkovice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 21. 5. 2003 mezi

Obec Jasenice, zastoupená starostou obce Blažejem Gruberem, adresa sídla obce: 675 71 Jasenice 50, kraj Vysočina, IČO: 00377562, bank. 
spojení: KB a.s. Třebíč č.ú. 17825711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad Oslavou (dále jen 
„obec Jasenice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Jasenice ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jasenice, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Jasenice a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
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Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Jasenici dne 3. 11. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Blažej Gruber v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Jasenice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 26. 5. 2003 mezi

Obec Kladeruby nad Oslavou, zastoupená starostou obce Jiřím Staňkem, adresa sídla obce: 675 75 Kladeruby nad Oslavou 36, kraj 
Vysočina, IČO: 00377601, bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 16224711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Kladeruby nad Oslavou“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Kladeruby nad Oslavou ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad 
Oslavou ze dne 6. 10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kladeruby nad Oslavou, jeden stejnopis  obdrží 
město Náměšť nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením 
dodatku k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Kladeruby nad Oslavou a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné 
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003   V Kladerubech nad Oslavou dne 21. 11. 2003
Vladimír Měrka v. r.     Jiří Staněk v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou    starosta obce Kladeruby nad Oslavou

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 21. 5. 2003 mezi

Obec Kramolín, zastoupená starostou obce Jaroslavem Žákem, adresa sídla obce: 675 77 Kramolín 10, kraj Vysočina, IČO: 00377970, 
bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 17227711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad Oslavou 
(dále jen „obec Kramolín“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Kramolín ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kramolín, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Kramolín a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Kramolíně dne 23. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Jaroslav Žák v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Kramolín

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 19. 5. 2003 mezi

Obec Krokočín, zastoupená starostou obce Janem Bendem, adresa sídla obce: 675 71 Krokočín 36, kraj Vysočina, IČO: 00377996, bank. 
spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 20020711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad Oslavou (dále jen 
„obec Krokočín“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Krokočín ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Krokočín, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Krokočín a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Krokočíně dne 27. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Jan Bende v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Krokočín

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 21. 5. 2003 mezi

Obec Lhánice, zastoupená starostou obce Janem Brachetkou, adresa sídla obce: 675 75 Lhánice 3, kraj Vysočina, IČO: 00378054, bank. 
spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 9024711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad Oslavou (dále jen 
„obec Lhánice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)
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Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Lhánice ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Lhánice, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Lhánice a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Lhánicích dne 7. 11. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Jan Brachetka v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Lhánice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 26. 5. 2003 mezi

Obec Mohelno, zastoupená starostou obce Jiřím Kostelníkem, adresa sídla obce: 675 75 Mohelno 84, kraj Vysočina, IČO: 00289922, bank. 
spojení: GE Capital Bank a. s. Třebíč č.ú. 10326-514/0600, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad 
Oslavou (dále jen „obec Mohelno“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Mohelno ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Mohelno, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Mohelno a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Mohelně dne 13. 11. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Jiří Kostelník v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Mohelno
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Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 26. 5. 2003 mezi

Obec Ocmanice, zastoupená starostou obce Ing. Miloslavem Burianem, adresa sídla obce: 675 71 Ocmanice 47, kraj Vysočina, IČO: 
00378267, bank. spojení: ČS a. s. Náměšť nad Oslavou č.ú. 1523553389/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Náměště nad Oslavou (dále jen „obec Ocmanice“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Ocmanice ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 
6. 10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ocmanice, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Ocmanice a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Ocmanicích dne 24. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Ing. Miloslav Burian v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     tarosta obce Ocmanice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 26. 5. 2003 mezi

Obec Popůvky, zastoupená starostou obce Josefem Melkesem, adresa sídla obce: 675 75 Popůvky 17, kraj Vysočina, IČO: 00378453, bank. 
spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 10922711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad Oslavou (dále jen 
„obec Popůvky“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Popůvky ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Popůvky, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.
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Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Popůvky a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Popůvkách dne 27. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Josef Melkes v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Popůvky

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků podepsané 26. 5. 2003 mezi

Obec Zahrádka, zastoupená starostou obce Stanislavem Válalem, adresa sídla obce: 675 71 Zahrádka 6, kraj Vysočina, IČO: 00599191, 
bank. spojení: KB a. s. Třebíč č.ú. 19724711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Náměště nad Oslavou 
(dále jen „obec Zahrádka“)
a
Město Náměšť nad Oslavou, zastoupené starostou města Vladimírem Měrkou, adresa sídla města: 675 51 Náměšť nad Oslavou, 
Masarykovo nám. 104, kraj Vysočina, IČO: 00289965, bank. Spojení: KB, a.s. Třebíč, č.ú. 724711/0100, příslušné do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: města Náměště nad Oslavou (dále jen „město Náměšť nad Oslavou“)

Tímto dodatkem se na základě opatření starosty obce Zahrádka ze dne 29. 10. 2003 a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou ze dne 6. 
10. 2003 č. 12 vypouští první věta článku IV výše uvedené veřejnoprávní smlouvy a místo ní se vkládají tyto věty:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi té smluvní straně, které je určena.
Dále lze  tento smluvní vztah ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření tohoto dodatku a jeho předmětu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zahrádka, jeden stejnopis  obdrží město Náměšť 
nad Oslavou a jeden stejnopis dodatku s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě.

Přílohu k tomuto dodatku tvoří opatření starosty obce Zahrádka a usnesení Rady města Náměště nad Oslavou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření, kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s jeho uzavřením 
nabude právní moci.

V Náměšti nad Oslavou dne 21. 11. 2003    V Zahrádce dne 24. 10. 2003
Vladimír Měrka v. r.      Stanislav Válal v. r.
starosta města Náměště nad Oslavou     starosta obce Zahrádka
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Upozornění na ztrátu hranatého razítka Obecního úřadu Vícenice u Náměště nad Oslavou

Razítko: Obecní úřad Vícenice u Náměště n. Oslavou, PSČ 675 71, IČO 00599174, s číslem 1.

Upozornění na zcizení dvou kulatých razítek Obecního úřadu Vyklantice

Ke zcizení došlo dne 2. 6. 2004 a jde o úřední kulatá razítka s rozlišovacím číslem 1 Obecní úřad Vyklantice a Obec 
Vyklantice.


