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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Jemnice ze dne 16. 4. 2003 č. 4/2003 a usnesení Zastupitelstva (Rady) obce Police ze dne 2. 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 Police, zastoupená starostou obce Karlem Janouškem, adresa obecního úřadu: Police 1, kraj: Vysočina, IČ: 00289531, bank. 
spojení: 4928-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s přenesenou působností: města Jemnice (dále jen „obec Police“)

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 Police 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 
Police.
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 police 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 Police 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 Police, jeden stejnopis obdrží město 
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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 Police 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 16. 5. 2003     V Polici dne 5. 5. 2003
Mgr. Milan Havlíček v. r.      Karel Janoušek v.r.
starosta města Jemnice      starosta obce Police

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15  a usnesení Zastupitelstva obce 
Častohostice ze dne 5. 5. 2003 č. 7 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 Častohostice, zastoupená starostou obce Marie Vláčilová, adresa obecního úřadu: Častohostice, kraj: Vysočina, IČ: 60419466, 
bank. spojení: KB 21429-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále 
jen „obec Častohostice“)

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 Častohostice 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 Častohostice.
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 Častohostice 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.
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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 Častohostice 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 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 Častohostice, 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 Častohostice 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 Častohosticích dne 5. 5. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Marie Vláčilová v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15  a usnesení Zastupitelstva obce Dešov 
ze dne 28. 2. 2003 č. 4/03-1 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 Dešov, zastoupená starostou obce Pavel Karásek, adresa obecního úřadu: Dešov 52, kraj: Vysočina, IČ: 00289931, bank. 
spojení: KB Třebíč 19222711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále 
jen „obec Dešov“)

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“)
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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 Moravské Budějovice 
vykonávat namísto orgánů obce Dešov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, takto:

- rozhodování ve správním 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 Dešov.
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 Dešov 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
a) 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 Dešov 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 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 Dešov, 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 Dešov 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).
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V Moravských Budějovicích dne 21. 5. 2003    V Dešově dne 19. 5. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Pavel Karásek v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Dolní 
Lažany ze dne 14. 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 Dolní Lažany, zastoupená starostkou obce Jiřinou Krotkou, adresa obecního úřadu: Dolní Lažany 1, kraj: Vysočina, IČ: 
44065515, bank. spojení: KB 210-23/711, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice 
(dále jen „obec Dolní Lažany“)

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 Dolní Lažany 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 Dolní Lažany.
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 Dolní Lažany 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)
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Čl. V
Společná ustanovení

Obec Dolní Lažany 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 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 Dolní Lažany, 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 Dolní Lažany 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 2. 5. 2003    V Dolních Lažanech dne 9.5.2003
Ing. Jan Nekula v. r.       Jiřina Krotká v. r.
starosta města Moravské Budějovice    starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Domamil 
ze dne 19. 2. 2003 č. IV./11 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 Domamil, zastoupená starostou obce Radkem Menčíkem, adresa obecního úřadu: Domamil 135, kraj: Vysočina, IČ: 00289311, 
bank. spojení: 9526-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen 
„obec Domamil“)

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 Domamil 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 Domamil.
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.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Domamil ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na 
jeho účet úhradu nákladů ve výši 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 Domamil 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 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 Domamil, 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 Domamil 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 21. 5. 2003    V Domamili dne 14. 4. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Radek Menčík v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Kojatice ze 
dne 6. 3. 2003 č. 1 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 Kojatice, zastoupená starostou obce František Fiala, adresa obecního úřadu: Kojatice 68, kraj: Vysočina, IČ: 00377627, bank. 



Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 6/2003 Strana 10

spojení: 9526-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „obec 
Kojatice“)

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 Kojatice 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 Kojatice.
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 Kojatice 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 Kojatice 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 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 Kojatice, 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 Kojatice a usnesení Rady města Moravské Budějovice o 
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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 Kojaticích dne 15. 5. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Františk Fiala v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Lesná ze dne 
8. 3. 2003 č. 3/03 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 Lesná, zastoupená starostou obce Karlem Polendou, adresa obecního úřadu: Lesná, kraj: Vysočina, IČ: 00378020, bank. 
spojení: ČS pobočka Želetava 1524389349/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské 
Budějovice (dále jen „obec Lesná“)

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 Lesná 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 Lesná.
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 Lesná 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:
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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 Lesná 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 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 Lesná, 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 Lesná 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 13. 5. 2003    V Lesné dne 12. 4. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Karel Polenda v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Nimpšov 
ze dne 6. 3. 2003 č. 3/03 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 Nimpšov, zastoupená starostkou obce Boženou Novotnou, adresa obecního úřadu: Nimpšov 1, kraj: Vysočina, IČ: 00378232, 
bank. spojení: 13429-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen 
„obec Nimpšov“)

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 Nimpšov 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 
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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 Nimpšov.
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 Nimpšov 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 Nimpšov 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 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 Nimpšov, 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 Nimpšov 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 Nimpšově dne 6. 3. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Božena Novotná v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starostka obce
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Třebelovice 
ze dne 6. 6. 2003 č. 11 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 Třebelovice, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Šálkem, adresa obecního úřadu: Třebelovice 76, kraj: Vysočina, IČ: 
00290602, bank. spojení: 8128-711/0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice 
(dále jen „obec Třebelovice“)

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 Třebelovice 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 Třebelovice.
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 Třebelovice 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 Třebelovice 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 
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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 Třebelovice, 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 Třebelovice 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 Třebelovicích dne
Ing. Jan Nekula v. r.        Ing. Zdeněk Šálek v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 3.2.2003 č. R 15/2003/15 a usnesení Zastupitelstva obce Želetava ze 
dne 12. 2. 2003 č. 2 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 Želetava, zastoupená starostou obce Oldřichem Čechem, adresa obecního úřadu: Želetava, nám. Míru 1, kraj: Vysočina, 
IČ: 290751, bank. spojení: 1524413329/0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské 
Budějovice (dále jen „obec Želetava“)

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 Želetava 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 Želetava.
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 Želetava ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice na 
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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 Želetava 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 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 Želetava, 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 Želetava 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 Želetavě dne 4. 4. 2003
Ing. Jan Nekula v. r.        Oldřich Čech v. r.
starosta města Moravské Budějovice     starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 11. 3. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce Blažkov ze dne  28. 4. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Obec Dolní Rožínka
     zastoupená starostou obce: Mgr. Lubomír Starý
     adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Blažkov,  kraj Vysočina
     zastoupená  starostou obce: Zdeňkem Štěpánkem
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem 
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Čl. II
Předmět smlouvy

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů., budou orgány obce Dolní Rožínka vykonávat  
namísto orgánů obce Blažkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude  Obec Dolní Rožínka místně  příslušným správním orgánem v řízení  
pro správní obvod Obce Blažkov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Obec Dolní Rožínka bude vykonávat ve správním obvodu obce Blažkov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude  obec Dolní Rožínka požadovat úhradu ve výši 100,- Kč za každý projednaný přestupek v daném 
roce spadající do správního obvodu obce Blažkov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

1.   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.
2.  Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
     uzavření této smlouvy a jejím  předmětu.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží  obec Dolní Rožínka, jeden 
     stejnopis obec Blažkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad  spolu se 
     žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce Dolní Rožínka  a usnesení zastupitelstva obce  Blažkov a 
     pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Dolní Rožínce dne 12. 5. 2003
Mgr. Lubomír  Starý  v.r.                                                                   Zdeněk Štěpánek  v.r.
starosta obce Dolní Rožínka                                                              starosta obce Blažkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 11. 3. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce Bukov ze dne  27. 3. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Obec Dolní Rožínka
     zastoupená starostou obce: Mgr. Lubomír Starý
     adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Bukov,  kraj Vysočina
     zastoupená  starostou obce: Jiří Vrbka
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem 

Čl. II
Předmět smlouvy

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů., budou orgány obce Dolní Rožínka vykonávat  
namísto orgánů obce Bukov v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce v rozsahu 



vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude  Obec Dolní Rožínka místně  příslušným správním orgánem v řízení  
pro správní obvod Obce Bukov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Obec Dolní Rožínka bude vykonávat ve správním obvodu obce Bukov přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude  obec Dolní Rožínka požadovat úhradu ve výši 100,- Kč za každý projednaný přestupek v daném 
roce spadající do správního obvodu obce Bukov, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

1.   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.
2.  Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
     uzavření této smlouvy a jejím  předmětu.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží  obec Dolní Rožínka, jeden 
     stejnopis obec Bukov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad  spolu se 
     žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce Dolní Rožínka  a usnesení zastupitelstva obce  Bukov a 
     pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Dolní Rožínce dne 8. 4. 2003

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady obce Dolní Rožínka ze dne 11. 3. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce Střítež ze dne  9. 4. 2003 
č 04/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Obec Dolní Rožínka
     zastoupená starostou obce: Mgr. Lubomír Starý
     adresa OÚ: Dolní Rožínka čp. 3, kraj Vysočina
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
2. Obec Střítež,  kraj Vysočina
     zastoupená  starostou obce: Radkem Štouračem
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem 

Čl. II
Předmět smlouvy

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů., budou orgány obce Dolní Rožínka vykonávat  
namísto orgánů obce Střítež v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude  Obec Dolní Rožínka místně  příslušným správním orgánem v řízení  
pro správní obvod Obce Střítež.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Obec Dolní Rožínka bude vykonávat ve správním obvodu obce Střítež přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy bude  obec Dolní Rožínka požadovat úhradu ve výši 100,- Kč za každý projednaný přestupek v daném 
roce spadající do správního obvodu obce Střítež, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Faktura za výkon předmětu smlouvy bude zaslána vždy do 5. prosince příslušného roku.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

1.   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.
2.  Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
     uzavření této smlouvy a jejím  předmětu.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží  obec Dolní Rožínka, jeden 
     stejnopis obec Střítež a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad  spolu se 
     žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce Dolní Rožínka  a usnesení zastupitelstva obce  Střítež a 
     pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy. 

V Dolní Rožínce dne 20. 4. 2003
Mgr. Lubomír  Starý  v.r.                                                                   Radek Štourač  v.r.
starosta obce Dolní Rožínka                                                              starosta obce Střítež

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Borovník ze dne  7. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Borovník,  594 51  Křižanov, kraj Vysočina, IČO: 005 99 310
     zastoupená:  Jiří Crha, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Borovník“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Borovník v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Borovník.
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3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Borovník ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Borovník.
2. Obec Borovník poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Borovník předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Borovník a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                            Jiří  Crha  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                     starosta obce Borovník

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Borovník ze dne  4. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Březské,  594 53   Osová  Bítýška, kraj Vysočina, IČO: 004 89 468
     zastoupená:  Ing. Bohumil  Káňa,  starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Březské“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Březské v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Březské.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Březské ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
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č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Březské.
2. Obec Březské  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Březské předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Březské a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 19. 5. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                           Ing. Bohumil Káňa  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                     starosta obce Březské

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Heřmanov ze dne  16. 2. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Heřmanov,  594 58   Heřmanov u Velké Bíteše ,  kraj Vysočina, IČO: 005 99 387
     zastoupená:  Zdeněk  Sysel, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Heřmanov“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Heřmanov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Heřmanov.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Heřmanov ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Heřmanov.
2. Obec  Heřmanov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Heřmanov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Heřmanov a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Zdeněk  Sysel  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                  starosta obce Heřmanov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kaly ze dne  2. 4. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Kaly,  594 55   Dolní Loučky, kraj Vysočina, IČO: 005 43 942
     zastoupená:  Ludmila Batelková, starostka obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Kaly“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Kaly v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Kaly.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Kaly ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Kaly.
2. Obec Kaly poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Kaly předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Kaly a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 25. 4. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Ludmila  Batelková  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                  starosta obce Kaly

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Katov ze dne  28. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Katov,  594 55   Katov, kraj Vysočina, IČO: 008 42 672
     zastoupená:  Ing. Martin Koza, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Katov“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Katov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Katov.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Katov ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Katov.
2. Obec Katov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Katov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Katov o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Ing. Martin Koza v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                                       starosta obce Katov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Křižínkov ze dne  10. 3. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Křižínkov,  594 53   Křižínkov, kraj Vysočina, IČO: 008 42 681
     zastoupená:  Antonín Urbánek, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Křižínkov“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Křižínkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Křižínkov.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Křižínkov ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Křižínkov.
2. Obec Křižínkov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Křižínkov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Křižínkov o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 2. 4. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                             Antonín Urbánek v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                      starosta obce Křižínkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Křoví ze dne  21. 3. 2003, 
č. 2/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Křoví,  594 54   Křoví, kraj Vysočina, IČO: 005 45 406
     zastoupená:  Milan  Ráček, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Křoví“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Křoví v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Křoví.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Křoví ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Křoví.
2. Obec  Křoví poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Křoví  předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce  Křoví a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 
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Ve Velké Bíteši dne  25. 4. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                         Milan  Ráček v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                   starosta  obce  Křoví

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kuřimská Nová Ves ze dne  
14. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Kuřimská Nová Ves,  594 55   Kuřimská Nová Ves, kraj Vysočina, IČO: 005 99 522
     zastoupená:  Josef Knoflíček, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Kuřimská Nová 
     Ves“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Kuřimská Nová Ves v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které 
jsou jí svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož 
i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních 
minerálních vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Kuřimská Nová Ves.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Kuřimská Nová Ves ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na 
jeho  účet č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města 
Velká Bíteš namísto orgánu obce Kuřimská Nová Ves.
2. Obec Kuřimská Nová Ves poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Kuřimská Nová Ves předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Kuřimská Nová Ves o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Josef  Knoflíček v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                  starosta obce Kuřimská Nová Ves
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kuřimské Jestřábí ze dne  
15. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Kuřimské Jestřábí,  594 55   Kuřimské Jestřábí, kraj Vysočina, IČO: 005 99 531
     zastoupená:  František  Mašek, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Kuřimské  
     Jestřábí“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Kuřimské Jestřábí v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které 
jsou jí svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož 
i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních 
minerálních vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Kuřimské Jestřábí.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Kuřimské Jestřábí ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  
účet č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká 
Bíteš namísto orgánu obce Kuřimské Jestřábí.
2. Obec Kuřimské Jestřábí poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Kuřimské Jestřábí předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Kuřimské Jestřábí o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        František Mašek v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                   starosta obce Kuřimské Jestřábí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Lubné ze dne  28. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 6/2003Strana 27



1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Lubné,  594 51   Lubné 19, kraj Vysočina, IČO: 005 99 565
     zastoupená:  Jaroslav Karmazín, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Lubné“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Lubné v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Lubné.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Lubné ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Lubné.
2. Obec Lubné poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Lubné předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Lubné o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Jaroslav Karmazín  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                                       starosta obce Lubné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Milešín ze dne  21. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Milešín,  594 51   Milešín, kraj Vysočina, IČO: 008 42 249
     zastoupená:  Pavel Kopečný, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Milešín“)
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Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Milešín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Milešín.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Milešín ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Milešín.
2. Obec Milešín poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Milešín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Milešín a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                         Petr Kopečný v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                   starosta obce Milešín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Níhov ze dne  31. 1. 2003, 
č. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Níhov,  594 55   Níhov, kraj Vysočina, IČO: 008 42 699
     zastoupená:  Ing. Ladislav Rada, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Níhov“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Níhov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
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přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Níhov.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Níhov ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Níhov.
2. Obec Níhov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Níhov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Níhov o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 19. 2. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Ing. Ladislav Rada v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                  starosta obce Níhov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce  Nová Ves ze dne  5. 3. 
2003, č. 3,  uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Nová Ves,  594 51   Křižanov, kraj Vysočina, IČO: 005 99 620
     zastoupená:  Josef  Loup, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Nová Ves“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Nová Ves v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
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obce  Nová  Ves.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Nová Ves ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Nová  Ves.
2. Obec  Nová  Ves  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Nová Ves předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Nová Ves o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                               Josef  Loup v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                        starosta obce Nová Ves

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Osová Bítýška  ze dne  17. 
4. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Osová Bítýška,  594 53   Osová Bítýška, kraj Vysočina, IČO: 000 84 409
     zastoupená:  Josef  Mach, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Osová  
     Bítýška“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Osová Bítýška v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou 
jí svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i 
přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních 
minerálních vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Osová Bítýška.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.
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Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Osová Bítýška ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  
účet č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká 
Bíteš namísto orgánu obce Osová Bítýška.
2. Obec Osová Bítýška poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Osová Bítýška předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Osová Bítýška a pravomocné 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne  25. 4. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                              Josef  Mach  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                       starosta obce Osová Bítýška

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Rojetín ze dne  26. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Rojetín,  594 51   Rojetín, kraj Vysočina, IČO: 005 99 751
     zastoupená:   Martin Karásek, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Rojetín“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Rojetín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Rojetín.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Rojetín ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Rojetín.
2. Obec Rojetín poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Rojetín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Rojetín a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                         Martin Karásek v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                   starosta obce Rojetín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Rozseč ze dne  24. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Rozseč,  594 51   Křižanov, kraj Vysočina, IČO: 005 99 778
     zastoupená:  Emilie Tillhonová, starostka obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Rozseč“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Rozseč v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce  Rozseč.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Rozseč ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Rozseč.
2. Obec  Rozseč  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Rozseč předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Rozseč a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                         Emilie Tillhonová  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                   starosta obce Rozseč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Skryje ze dne  28. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Skryje,  594 55   Skryje, kraj Vysočina, IČO: 005 99 816
     zastoupená:  MUDr. Jana Jeřábková, starostka obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Skryje“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Skryje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Skryje.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Skryje ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Skryje.
2. Obec Skryje poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Skryje předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Skryje a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        MUDr. Jana Jeřábková v.r.
       starosta města Velká Bíteš                                                   starostka obce Skryje

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Skřinářov ze dne  8. 3. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Skřinářov,  594 53   Skřinářov, kraj Vysočina, IČO: 005 99 824
     zastoupená:  Jana  Kozová, starostka obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Skřinářov“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Skřinářov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Skřinářov.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Skřinářov ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Skřinářov.
2. Obec Skřinářov poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Skřinářov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Skřinářov a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                          Jana  Kozová v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                                   starostka obce Skřinářov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Tišnovská Nová Ves ze dne 
14. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Tišnovská Nová Ves,  594 51   Tišnosvká Nová Ves, kraj Vysočina, IČO: 005 99 883
     zastoupená:  Ing. Vladislav Fic, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Tišnovská Nová 
     Ves“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Tišnovská Nová Ves v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které 
jsou jí svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož 
i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních 
minerálních vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Tišnovská Nová Ves.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Tišnovská Nová Ves  ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na 
jeho  účet č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města 
Velká Bíteš namísto orgánu obce Tišnovská Nová Ves.
2. Obec Tišnovská Nová Ves poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Tišnovská Nová Ves předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Tišnovská Nová Ves a pravomocné 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 
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Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                      Ing. Vladislav Fic  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                 starosta obce Tišnovská Nová Ves

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Vratislávka ze dne  10. 3. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Vratislávka,  594 56   Vratislávka, kraj Vysočina, IČO: 005 99 930
     zastoupená:  Ladislav Matoušek, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Vratislávka“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Vratislávka v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Vratislávka.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Vratislávka ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Vratislávka.
2. Obec Vratislávka  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Vratislávka předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Vratislávka a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Ladislav  Matoušek v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                  starosta obce Vratislávka
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Vidonín ze dne  26. 1. 2003, 
č. 1/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Vidonín,  594 57   Vidonín, kraj Vysočina, IČO: 002 95 736
     zastoupená: Antonín Pařil, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Vidonín“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Vidonín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Vidonín.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Vidonín ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet 
č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Vidonín.
2. Obec Vidonín  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Vidonín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Vidonín a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Ing. Martin Koza v.r.
       starosta města Velká Bíteš                                                    starosta obce Vidonín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Záblatí ze dne  26. 2. 2003, 
č. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
2. Obec Záblatí,  594 53   Osová  Bítýška, kraj Vysočina, IČO: 005 99 948
     zastoupená:  Ondřej Sysel, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Záblatí“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Záblatí v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Záblatí.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Záblatí ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Záblatí.
2. Obec  Záblatí  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Záblatí předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Záblatí a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Ondřej  Sysel  v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                  starosta obce  Záblatí

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš, ze dne 27 1. 2003 č.j. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce  Žďárec ze dne  10. 3. 2003, 
č. 4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1.  Město Velká Bíteš,  Masarykovo náměstí 87, 595 01   Velká Bíteš, kraj Vysočina, IČO: 002 95 647
     zastoupené:  Mgr. Miroslav Báňa, starosta města
     příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)
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2. Obec  Žďárec,  594 56   Žďárec,  kraj Vysočina, IČO: 002 95 833
     zastoupená: Vladimír  Štěpánek, starosta obce
     příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí  (dále jen „obec Žďárec“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká 
Bíteš  vykonávat  namísto orgánů obce Žďárec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny, 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst, dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod 
obce Žďárec.
3. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené orgánem města Velká Bíteš při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Velká 
Bíteš.

Čl. III
Úhrada nákladů

1.Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Žďárec ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho  účet č. 
19-1726751/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za přestupek projednaný orgánem města Velká Bíteš 
namísto orgánu obce Žďárec.
2. Obec  Žďárec  poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Žďárec předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Velká Bíteš veškerou spisovou agendu související s výkonem 
činností podle čl. II této smlouvy. Město Velká Bíteš vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
2.   Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis 
veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
4.  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Velká Bíteš a usnesení zastupitelstva obce Žďárec a pravomocné rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 31. 3. 2003

         Mgr. Miroslav Báňa  v.r.                                                                        Vladimír  Štěpánek   v.r.
        starosta města Velká Bíteš                                                                        starosta obce  Žďárec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Bohuňov ze dne  26. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Bohuňov, zastoupená starostou obce Jiřím Pokorným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Bohuňovˇ50, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Bohuňov vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Bohuňov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Bohuňov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohuňov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Bohuňov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Bohuňov, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Bohuňov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Bohuňov a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Jiří Pokorný   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem    starosta obce  Bohuňov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Borač ze dne  5. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
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Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Borač, zastoupená starostou obce Vladimírem Uherem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Borač 51, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Borač vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Borač v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce Borač.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Borač 
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 Borač ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek 
na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na základě 
vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Borač uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální 
částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Borač, nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Borač a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Borač a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 17. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Vladimír Uher v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Borač

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Černvír ze dne  27. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Černvír, zastoupená starostou obce Josefem Dufkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Črnvír 50, kraj Vysočina, příslušnost 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Černvír vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Černvír v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Černvír.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Črnvír 
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 Černvír ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, 
na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí 
příslušného čtvrtletí. Obec Črnvír uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude 
stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Černvír, nebo 
jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Černvír a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Černvír a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Josef Dufek   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Černvír
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Dalečín ze dne  27. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Dalečín, zastoupená starostou obce Ing. Pavlem Kadlecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dalečín 30, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Dalečín vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Dalečín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Dalečín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dalečín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Dalečín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Dalečín, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Dalečín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Dalečín a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 18. 4. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. Pavel Kadlec   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Dalečín
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 29. 5. 2003 č.j. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Drahonín ze dne  25. 4. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Drahonín, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Lukáškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Drahonín 10, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Drahonín vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Drahonín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Drahonín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Drahonín 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 Drahonín ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Drahonín uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Drahonín, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Drahonín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Drahonín a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 6. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. František Lukášek v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Drahonín
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Koroužné ze dne  19. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Koroužné, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Dospíšilem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Koroužné 33, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Koroužné vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Koroužné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Koroužné.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Koroužné 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 Koroužné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Koroužné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Koroužné, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Koroužné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Koroužné a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 15. 4. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. František Dospíšil  v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Koroužné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce Lísek 
ze dne  5. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Lísek, zastoupená starostou obce Františkem Cackem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Lísek 80, kraj Vysočina, příslušnost 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Lísek vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Lísek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce Lísek.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lísek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek 
na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na základě 
vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Lísek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální 
částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Lísek, nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Lísek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Lísek a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 1. 4. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      František Cacek   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Lísek
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Nyklovice ze dne  18. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Nyklovice, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Hegerem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Nyklovice 42, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Nyklovice vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Nyklovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Nyklovice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nyklovice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Nyklovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Nyklovice, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Nyklovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Nyklovice a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 2. 4. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. Jiří Heger  v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Nyklovice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Pernštejnské Jestřábí ze dne  14. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Pernštejnské Jestřábí, zastoupená starostkou obce Pavlína Martinková, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Pernštejnské 
Jestřábí 6, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Pernštejnské Jestřábí vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem 
orgánům obce ve správním obvodu obce Pernštejnské Jestřábí v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy 
bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve 
správním obvodu obce Pernštejsnké Jestřábí.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Pernštejnské Jestřábí  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 Pernštejnské Jestřábí ze svého rozpočtu městu Bystřice nad 
Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad 
Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů 
po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Pernštejnské Jestřábí uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího 
čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního 
obvodu obce Pernštejnské Jestřábí, nebo jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Pernštejnské Jestřábí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Pernštejnské Jestřábí a 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14. 4. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Pavlína Martinková v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starostka obce  Pernštejnské Jestřábí
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Sejřek ze dne  7. 5. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Sejřek, zastoupená starostou obce Františkem Krušinou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sejřek 35, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Sejřek vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Sejřek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce Sejřek.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sejřek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek 
na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na základě 
vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. 
Obec Sejřek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 
500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Sejřek, nebo jehož pachatelem měl být 
občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Sejřek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Sejřek a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 5. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      František Krušina   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Sejřek
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Strachujov ze dne  6. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Strachujov, zastoupená starostou obce Jiřím Kaláškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Strachujov 6, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Strachujov vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Strachujov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Strachujov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Strachujov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Strachujov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Strachujov, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Strachujov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Strachujov a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 31. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Jiří Kalášek   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Strachujov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Strážek ze dne  2. 5. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Strážek, zastoupená starostou obce Jaroslavem Tulisem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Strážek, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Strážek vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Strážek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Strážek.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Strážek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Strážek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Strážek, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Strážek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Strážek a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 5. 5. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Jaroslav Tulis v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Strážek
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Sulkovec ze dne  6. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Sulkovec, zastoupená starostou obce Františkem Marečkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Sulkovec 54ˇ50, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Sulkovec vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Sulkovec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Sulkovec.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sulkovec ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Sulkovec uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Sulkovec, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Sulkovec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Sulkovec a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 12. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      František Mareček   v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Sulkovec
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Ubušínek ze dne 19. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Ubušínek, zastoupená starostou obce Vlastimilem Husákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ubušínek 41, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ubušínek vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Ubušínek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Ubušínek.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ubušínek ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Ubušínek uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Ubušínek, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Ubušínek a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ubušínek a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Vlastimil Husák  v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Ubušínek
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Ujčov ze dne  28. 5. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Ujčov, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Fafílkem Pokorným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ujčov 19, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ujčov vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Ujčov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce Ujčov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ujčov ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek 
na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na základě 
vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Ujčov uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální 
částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Ujčov, nebo jehož pachatelem 
měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Ujčov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ujčov a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. Karel Fafílek v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Ujčov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Velké Tresné ze dne  25. 4. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Velké Tresné, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Petrem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Velké Tresné 1, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Velké Tresné vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Velké Tresné v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Velké Tresné.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velké Tresné ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Velké Tresné uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Velké Tresné, nebo 
jehož pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec Velké 
Tresné a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Velké Tresné a 
pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 29. 4. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Ing. Jiří Petr  v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Velké Tresné
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Věžná ze dne  26. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Věžná, zastoupená starostkou obce Janou Vrbkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Věžná 85, kraj Vysočina, příslušnost 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Věžná vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Věžná v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce Věžná.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věžná ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem příspěvek 
na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na základě 
vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. 
Obec Věžná uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 
500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Věžná, nebo jehož pachatelem měl být 
občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Věžná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Věžná a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 12. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      Jana Vrbková  v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starostka obce  Věžná
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č.j. 3/03 a usnesení Zastupitelstva obce 
Ždánice ze dne  7. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem,  zastoupené starostou města Ing. Josefem Novotným, adresa městského úřadu: Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

a

Obec Ždánice, zastoupená starostou obce Františkem Skalníkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Ždánice 60, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Bystřice 
nad Pernštejnem na místo orgánů obce Ždánice vykonávat  přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Ždánice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení  ve správním obvodu obce 
Ždánice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

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

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ždánice ze svého rozpočtu městu Bystřice nad Pernštejnem 
příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Bystřice nad Pernštejnem, na 
základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Obec Ždánice uhradí příslušnou fakturu nejpozději do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven 
paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Ždánice, nebo jehož 
pachatelem měl být občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice nad Pernštejnem je 
příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do  31. 12. 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, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis obec 
Ždánice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží příslušný krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Ždánice a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvého dne následujícího čtvrtletí.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 31. 3. 2003
Ing. Josef Novotný v. r.      František Skalník  v.r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem   starosta obce  Ždánice
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Rady obce Bobrová ze dne 20. 5. 2003 
č. 6/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Bobrová, zastoupená starostou obce panem PHDr. Jaromírem Janouškem, adresa obecního úřadu: 
Obecní úřad, Bobrová 138, 592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00293971, č. účtu: 153938876/0300 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       PHDr. Jaromír Janoušek v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Bobrová ze dne 20. 5. 
2003 č. 6/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Bobrůvka, zastoupená starostou obce panem Františkem Cermanem, adresa obecního úřadu: Obecní 
úřad, Bobrůvka 100, 592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Nové Město na Moravě, IČO: 00545376, č. účtu: 1402575 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
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Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       František Cerman v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Borovnice ze dne 3. 4. 
2003 č. 1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Borovnice, zastoupená starostou obce panem Eduardem Holešem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Borovnice 54, 592 42, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové 
Město na Moravě, IČO: 00599301, č. účtu: 17023-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy
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V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Eduard Holeš v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Daňkovice ze dne 
2. 5. 2003 č. 0707/OZ uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Daňkovice, zastoupená starostou obce panem Jaromírem Kaláškem, adresa obecního úřadu: Obecní 
úřad, Daňkovice 9, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Nové Město na Moravě, IČO: 00599352, č. účtu: 18122-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Jaromír Kalášek v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Dlouhé ze dne 11. 
2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Dlouhé, zastoupená starostou obce panem Pavlem Tulisem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Dlouhé 
72, 592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na 
Moravě, IČO: 00599361, č. účtu: 15925-751 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
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Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Pavel Tulis v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Javorek ze dne 22. 4. 
2003 č. 01/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Javorek, zastoupená starostou obce panem Emilem Žákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Javorek, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město 
na Moravě, IČO: 00599441, č. účtu: 1624765399/0800 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
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obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Emil Žák v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Rady obce Jimramov ze dne 17. 4. 2003 
č. VI/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Jimramov, zastoupená starostou obce panem Pavlem Kaláškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Jimramov 39, 592 42, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové 
Město na Moravě, IČO: 00294471, č. účtu: 1623470329/0800 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Pavel Kalášek v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Kadov ze dne 25. 
4. 2003 č. 1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Kadov, zastoupená starostou obce panem Jindřichem Brázdou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Kadov 51, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město 
na Moravě, IČO: 00599301, č. účtu: 17023-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
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Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Jindřich Brázda v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Křídla ze dne 22. 
4. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Křídla, zastoupená starostou obce panem Josefem Novotným, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Křídla 54, 592 31, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město 
na Moravě, IČO: 00842648, č. účtu: 38529751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
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města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Josef Novotný v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Křižánky ze dne 17. 4. 
2003 č. 1/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Křižánky, zastoupená starostou obce panem Janem Vítkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Křižánky 116, 592 02, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové 
Město na Moravě, IČO: 00531677, č. účtu: 14420-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Jan Vítek v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Kuklík ze dne 10. 4. 
2003 č. 05/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Kuklík, zastoupená starostou obce panem Ing. Ladislavem Regentem, adresa obecního úřadu: Obecní 
úřad, Kuklík 25, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové 
Město na Moravě, IČO: 00599514, č. účtu: 30228751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
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Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Ing. Ladislav Regent v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce  Líšná ze dne 6. 2. 
2003 č. 5/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Líšná, zastoupená starostou obce panem Rudolfem Mrázkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Líšná 41, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město 
na Moravě, IČO: 00599557, č. účtu: 30324-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
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města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Rudolf Mrázek v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě    starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Nový Jimramov ze 
dne 29. 1. 2003 č. 1/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Nový jimramov, zastoupená starostou obce panem Jiřím Ehrenbrgerem, adresa obecního úřadu: Obecní 
úřad, Nový Jimramov, 592 42, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: 
Nové Město na Moravě, IČO: 00599638, č. účtu: 32020-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Jiří Ehrenberger v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Podolí ze dne 8. 4. 2003 
č. 1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Podolí, zastoupená starostou obce panem Pavlem Blažkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Podolí 
19, 592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na 
Moravě, IČO: 00599689, č. účtu: 18229751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
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Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Pavel Blažek v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Račice ze dne 5. 4. 2003 
č. 01/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Račice, zastoupená starostou obce panem Radkem Peterou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Račice 
23, 592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na 
Moravě, IČO: 00599701, č. účtu: 35221-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Radek Petera v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Radešín ze dne 25. 4. 
2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
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příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Radešín, zastoupená starostou obce panem Bohuslavem Bartošem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Radešín 19, 592 55, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové 
Město na Moravě, IČO: 00599727, č. účtu: 31925-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
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Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Bohuslav Bartoš v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a rozhodnutí starosty obce Radešínská Svratka ze 
dne 5. 4. 2003 č. 01/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Radešínská Svratka, zastoupená starostou obce panem Stanislavem Stehlíkem, adresa obecního úřadu: 
Obecní úřad, Radešínská Svratka, 592 33, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00295205, č. účtu: 8223-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
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věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Stanislav Stehlík v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Rady  obce Sněžné ze dne 7. 4. 2003 č. 
7 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Sněžné, zastoupená starostkou obce paní Annou Havlíkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Sněžné 55, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město 
na Moravě, IČO: 00599301, č. účtu: 17023-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Anna Havlíková v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starostka obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Zastupitelstva obce Spělkov ze dne 31. 
1. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
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příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Spělkov, zastoupená starostou obce panem Ladislavem Dobrovolným, adresa obecního úřadu: Obecní 
úřad, Spělkov 19, 592 03, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové 
Město na Moravě, IČO: 00599832, č. účtu: 22121-751/0100 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.



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

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Ladislav Dobrovolný v. r. 
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě, ze dne 24. 3. 2003 č. 9 a usnesení Rady obce Věcov ze dne 14. 4. 2003 č. 
5 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou města Josefem Sokolíčkem, adresa městského úřadu: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, 
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, č. 
účtu: 9005-1320751/0100: KB Nové Město na Moravě (dále jen město)

a

Obec Věcov, zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Vraspírem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, 
Věcov 61, 592 44, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město 
na Moravě, IČO: 00295621, č. účtu: 154520519/0300 (dále jen obec)

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou 
orgány města namísto orgánů obce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům 
obce ve správním obvodu obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Nové Město na Moravě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Nové Město na Moravě budou vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek za příslušné kalendářní 
pololetí za výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1320751/0100 vedený u Komerční banky, expozitury v Novém Městě na 
Moravě, na základě vystavené faktury jedenkrát za půl roku, s termínem splatnosti vždy do 31. 7. příslušného roku a 31. 7. 
následujícího roku. Město odešle vystavenou fakturu nejpozději do 15. 7. příslušného roku a nejpozději do 15. 1. následujícího roku. 
Faktura bude obsahovat počet a č.j. projednaných přestupků spadajících do územního obvodu obce orgánem města za příslušné 
kalendářní pololetí.
Město a obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinna uhradit za každý jeden projednaný přestupek (dle následujícího 
bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč.
Celková výše příspěvku bude stanovena za příslušná kalendářní pololetí podle počtu projednaných (tj. evidenčně ukončených) 
přestupků spadajících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osoba podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo 
pracuje na území obce (v souladu s ust. § 55 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem města je příjmem rozpočtu města Nové Město na Moravě, jehož orgán ve 
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věci rozhodoval. Příjmem města jsou rovněž uložené náklady řízení.
Správní poplatky vybírané orgány města při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města.

Čl. V
Společná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o 
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2004.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých 
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jí krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních 
předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec a jeden stejnopis veřejnoprávní 
smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad kraje Vysočina spolu se žádostí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města a zastupitelstva obce a pravomocné rozhodnutí krajského 
úřadu  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího pololetí.
Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy městu veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle čl. II a III. této smlouvy. 

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2003
Josef Sokolíček v. r.       Zdeněk Vraspír v. r.
starosta města Nové Město na Moravě   starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Baliny ze dne  
2. 3. 2003, č.usn. 1/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Baliny, zastoupená starostou obce p. Pavlem Drápelou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Baliny, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Baliny vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Baliny v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Baliny.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Baliny přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Baliny ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
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jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Baliny, nebo jehož pachatelem byl občan obce Baliny.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Baliny 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Baliny a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Drápela v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Baliny

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Blízkov ze 
dne  27. 4. 2003, č.usn. 2/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Blízkov, zastoupená starostou obce p. Stanislavem Bradáčem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Blízkov 79, 594 42, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Blízkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Blízkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Blízkov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Blízkov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Blízkov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Blízkov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Blízkov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení
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Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Blízkov 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Blízkov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 27. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Stanislav Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Blízkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Bory ze dne  
21. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Bory, zastoupená starostou obce p. Josefem Březkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Bory, 594 61, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Bory vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Bory v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Bory.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Bory přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bory ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Bory, nebo jehož pachatelem byl občan obce Bory.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Bory a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Bory a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Stanislav Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Bory

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Černá ze dne  
10. 2. 2003, č.usn. 3/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Černá, zastoupená starostou obce PaeDr. Vítězslavem Plockem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Černá, 594 42, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Černá vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Černá v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Černá.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Černá přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Černá ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Černá, nebo jehož pachatelem byl občan obce Černá.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Černá 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Černá a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      PaeDr. Vítězslav Plocek v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Černá
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Dobrá Voda 
ze dne  7. 4. 2003, č.usn. 03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce p. Pavlem Vítkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Dobrá Voda, 594 51, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Dobrá Voda vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Dobrá Voda v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké 
Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dobrá Voda.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Dobrá Voda přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dobrá Voda ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Dobrá Voda, nebo jehož pachatelem byl občan obce Dobrá Voda.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Dobrá Voda 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Dobrá Voda a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 8. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Vítek v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Dobrá Voda

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Dolní 
Libochová ze dne 20. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
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Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Dolní Libochová, zastoupená starostou obce p. Františkem Lukáškem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Dolní Libochová, 
594 53, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Dolní Libochová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Dolní Libochová v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké 
Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dolní Libochová.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Dolní Libochová přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolní Libochová ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon 
státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené 
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Dolní Libochová, nebo jehož pachatelem byl občan obce Dolní 
Libochová.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Dolní Libochová 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Dolní Libochová a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      František Lukášek v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Dolní Libochová

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Horní 
Libochová ze dne 28. 2. 2003, č.usn. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Horní Libochová, zastoupená starostou obce p. Václavem Horkým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Horní Libochová, 
594 51, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Horní Libochová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Horní Libochová v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké 
Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Horní Libochová.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Libochová přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Libochová ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon 
státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené 
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Horní Libochová, nebo jehož pachatelem byl občan obce Horní 
Libochová.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Horní Libochová 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Horní Libochová a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Václav Horký v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Horní Libochová

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Horní 
Radslavice ze dne 15. 2. 2003, č.usn. 1/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Horní Radslavice, zastoupená starostou obce p. Radkem Pospíšilem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Horní Radslavice, 
594 01, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Horní Radslavice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Horní Radslavice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké 
Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Horní Radslavice.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Horní Radslavice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Horní Radslavice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon 
státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené 
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Horní Radslavice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Horní 
Radslavice.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Horní Radslavice 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Horní Radslavice a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Radek Pospíšil v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Horní Radslavice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.us. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Chlumek ze 
dne 4. 3. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Chlumek, zastoupená starostou obce p. Pavlem Přibylem Bradáčem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Chlumek, 594 42, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Chlumek vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Chlumek v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Chlumek.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Chlumek přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Chlumek ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Chlumek, nebo jehož pachatelem byl občan obce Chlumek.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Chlumek 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Chlumek a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 30. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Přibyl v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Chlumek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Jabloňov ze 
dne 6. 2. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Jabloňov, zastoupená starostou obce p. Pavlem Švecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Jabloňov, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Jabloňov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Jabloňov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Jabloňov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Jabloňov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jabloňov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 



v daném roce, spadající do správního obvodu obce Jabloňov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Jabloňov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Jabloňov 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Jabloňov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Švec v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Jabloňov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Jívoví ze dne  
12. 3. 2003, č.usn. 3 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Jívoví, zastoupená starostou obce p. Milošem Holánem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Jívoví, 594 51, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Jívoví vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Jívoví v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Jívoví.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Jívoví přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jívoví ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Jívoví, nebo jehož pachatelem byl občan obce Jívoví.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
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Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Jívoví 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Jívoví a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Miloš Holán v. r.
starosta města Velké Meziříčí    starosta obce Jívoví

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kadolec ze 
dne 12. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Kadolec, zastoupená starostkou obce p. Hanou Vařekovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Kadolec, 594 51, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Kadolec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Kadolec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kadolec.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Kadolec přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kadolec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kadolec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Kadolec.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Kadolec 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Kadolec a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 26. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Hana Vařeková v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starostka obce Kadolec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 
26. 3. 2003, č.usn. 1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Kozlov, zastoupená starostou obce p. Jaromírem Plodkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Kozlov, 594 51, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Kozlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Kozlov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kozlov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Kozlov přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kozlov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kozlov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Kozlov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Kozlov 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Kozlov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.
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Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Jaromír Plodek v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Kozlov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Křižanov ze 
dne 27. 2. 2003, č.usn. 4 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Křižanov, zastoupená starostou obce p. Antonínem Kaniou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Křižanov, 594 51, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Křižanov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Křižanov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Křižanov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Křižanov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Křižanov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Křižanov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Křižanov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Křižanov 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Křižanov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Antonín Kania v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Křižanov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kundratice 
ze dne 15. 2. 2003, č.usn. 2/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Kundratice, zastoupená starostou obce p. Stanislavem Bajerem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Kundratice, 594 51, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Kundratice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Kundratice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kundratice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Kundratice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kundratice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Kundratice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Kundratice.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Kundratice 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Kundratice a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Stanislav Bajer v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Kundratice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Lavičky ze 
dne 11. 2. 2003, č.usn. 02/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
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Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Lavičky, zastoupená starostou obce p. Jiřím Bradáčem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Lavičky, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Lavičky vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Lavičky v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Lavičky.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Lavičky přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lavičky ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Lavičky, nebo jehož pachatelem byl občan obce Lavičky.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Lavičky 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Lavičky a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Jiří Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Lavičky

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Martinice ze 
dne 17. 2. 2003, č.usn. 2/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Martinice, zastoupená starostou obce p. Jiřím Slabým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Martinice, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
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Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Martinice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Martinice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Martinice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Martinice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Martinice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Martinice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Martinice.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Martinice 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Martinice a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Jiří Slabý v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Martinice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Meziříčko ze 
dne 13. 2. 2003, č.usn. 1/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Meziříčko, zastoupená starostou obce p. Pavlem Sekničkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Meziříčko, 588 27, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Meziříčko vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Meziříčko v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Meziříčko.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Meziříčko přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Meziříčko ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Meziříčko, nebo jehož pachatelem byl občan obce Meziříčko.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Meziříčko 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Meziříčko a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Seknička v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Meziříčko

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.us. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Měřín ze dne 
26. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Měřín, zastoupená starostou obce p. Ivo Rohovským, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Měřín, Náměstí 106, 594 42, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Měřín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Měřín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Měřín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Měřín přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Měřín ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Měřín, nebo jehož pachatelem byl občan obce Měřín.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Měřín 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Měřín a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Ivo Rohovský v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Měřín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.us. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Moravec ze 
dne 25. 4. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Moravec, zastoupená starostou obce p. Oldřichem Uhlířem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Moravec 146, 592 54, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Moravec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Moravec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Moravec.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Moravec přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Moravec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
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v daném roce, spadající do správního obvodu obce Moravec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Moravec.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Moravec 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Moravec a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 30. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Oldřich Uhlíř v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Moravec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.us. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Netín ze dne 
23. 4. 2003, č.usn. 1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Netín, zastoupená starostou obce p. Lubomírem Prušou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Netín, 594 44, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Netín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Netín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Netín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Netín přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Netín ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Netín, nebo jehož pachatelem byl občan obce Netín.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
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následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Netín 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Netín a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Lubomír Pruša v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Netín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.us. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Ořechov ze 
dne 14. 2. 2003, č.usn. 02/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Ořechov, zastoupená starostou obce p. Jakubem Švecem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Ořechov, 594 52, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Ořechov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Ořechov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ořechov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Ořechov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ořechov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Ořechov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Ořechov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Ořechov a jeden 
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou  obdrží krajský úřad  spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Ořechov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Jakub Švec v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Ořechov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Oslavice ze 
dne 21. 3. 2003, č.usn. 6-2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Oslavice, zastoupená starostou obce p. Ladislavem Vafkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Oslavice 1, 594 01, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Oslavice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Oslavice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Oslavice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Oslavice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Oslavice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Oslavice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Oslavice.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Oslavice 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Oslavice a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Ladislav Vafek v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Oslavice



Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Oslavička 
ze dne 14. 2. 2003, č.usn. 2/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Oslavička, zastoupená starostou obce p. Bohuslavem Kandrnálem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Oslavička 39, 675 05, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Oslavička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Oslavička v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Oslavička.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Oslavička přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Oslavička ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Oslavička, nebo jehož pachatelem byl občan obce Oslavička.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Oslavička 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Oslavička a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Bohuslav Kandrnál v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Oslavička

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.usn. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Osové ze 
dne 16. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
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Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Osové, zastoupená starostou obce p. Josefem Krejskou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Osové, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Osové vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Osové v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Osové.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Osové přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Osové ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Osové, nebo jehož pachatelem byl občan obce Osové.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Osové 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Osové a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 30. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Josef Krejska v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Osové

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Otín ze dne 
28. 3. 2003, č.usn. 01/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Otín, zastoupená starostou obce p. Jiřím Mrázkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Otín 37, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
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Meziříčí namísto orgánů obce Otín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Otín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Otín.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Otín přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Otín ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní správy 
na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury jedenkrát 
ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek v daném 
roce, spadající do správního obvodu obce Otín, nebo jehož pachatelem byl občan obce Otín.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Otín 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Otín a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Jiří Mrázek v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Otín

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Petráveč ze 
dne 17. 2. 2003, č.usn. 2/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Petráveč, zastoupená starostou obce p. Milošem Kratochvílem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Petráveč 52, 594 01, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Petráveč vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Petráveč v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Petráveč.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Petráveč přenesenou 
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působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Petráveč ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Petráveč, nebo jehož pachatelem byl občan obce Petráveč.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Petráveč 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Petráveč a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Miloš Kratochvíl v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Petráveč

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Pikárec ze 
dne 20. 2. 2003, č.usn. 6-2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Pikárec, zastoupená starostou obce p. Ing. Františkem Brožou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Pikárec 99, 592 53, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Pikárec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Pikárec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Pikárec.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Pikárec přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pikárec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
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v daném roce, spadající do správního obvodu obce Pikárec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Pikárec.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Pikárec 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Pikárec a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Ing. František Broža v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Pikárec

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Radenice ze 
dne 22. 2. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Radenice, zastoupená starostou obce p. Josefem Sýkorou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Radenice, 591 01, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Radenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Radenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Radenice.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Radenice přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radenice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Radenice, nebo jehož pachatelem byl občan obce Radenice.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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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 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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Radenice 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Radenice a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Josef Sýkora v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Radenice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Rousměrov 
ze dne 10. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Rousměrov, zastoupená starostkou obce p. Irenou Kudílkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Rousměrov, 591 01, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Rousměrov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Rousměrov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rousměrov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Rousměrov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rousměrov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Rousměrov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Rousměrov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Rousměrov 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Rousměrov a pravomocné 



rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Irena Kudílková v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starostka obce Rousměrov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 29. 4. 2003, č.usn. 5/03 a usnesení Zastupitelstva obce Ruda ze dne 
7. 3. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Ruda, zastoupená starostou obce p. Ing. Karlem Dvořákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Ruda, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Ruda vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Ruda v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Ruda.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Ruda přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Ruda ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Ruda, nebo jehož pachatelem byl občan obce Ruda.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Ruda 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Ruda a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Ing. Karel Dvořák v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Ruda
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Sklené nad 
Oslavou ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 2/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Sklené nad Oslavou, zastoupená starostkou obce p. Alenou Klusáčkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Sklené nad 
Oslavou, 591 01, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Sklené nad Oslavou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce 
ve správním obvodu obce Sklené nad Oslavou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad 
Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sklené nad Oslavou.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Sklené nad Oslavou 
přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sklené nad Oslavou ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na 
výkon státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené 
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Sklené nad Oslavou, nebo jehož pachatelem byl občan obce Sklené 
nad Oslavou.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Sklené 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Alena Klusáčková v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starostka obce Sklené nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Stránecká 
Zhoř ze dne 19. 2. 2003, č.usn. 3/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Stránecká Zhoř, zastoupená starostou obce p. Ing. Miroslavem Říhou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Stránecká Zhoř 
35, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Stránecká Zhoř vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Stránecká Zhoř v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké 
Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Stránecká Zhoř.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Stránecká Zhoř přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Stránecká Zhoř ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon 
státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené 
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Stránecká Zhoř, nebo jehož pachatelem byl občan obce Stránecká 
Zhoř.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Stránecká Zhoř 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Stránecká Zhoř a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Ing. Miroslav Říha v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Stránecká Zhoř

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Sviny ze dne 
18. 2. 2003, č.usn. 4/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Sviny, zastoupená starostou obce p. Josefem Syslem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Sviny 35, 594 51, příslušnost do 
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správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Sviny vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Sviny v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sviny.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Sviny přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sviny ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Sviny, nebo jehož pachatelem byl občan obce Sviny.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Sviny 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Sviny a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 2. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Josef Sysel v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Sviny

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Tasov ze dne 
31. 1. 2003, č.usn. 2/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Tasov, zastoupená starostou obce p. Josefem Borůvkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Tasov 240, 675 59, příslušnost 
do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Tasov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Tasov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Tasov.
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Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Tasov přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Tasov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Tasov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Tasov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Tasov 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Tasov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne
Ing. František Bradáč v. r.      Josef Borůvka v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Tasov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Uhřínov ze 
dne 3. 2. 2003, č.usn. 02/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Uhřínov, zastoupená starostou obce p. Václavem Necidem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Uhřínov 23, 594 41, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Uhřínov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Uhřínov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Uhřínov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Uhřínov přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Věstník právních předpisů kraje VysočinaČástka 6/2003 Strana 116



Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Uhřínov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Uhřínov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Uhřínov.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Uhřínov 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Uhřínov a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Václav Necid v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Uhřínov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Vídeň ze dne 
28. 3. 2003, č.usn. 1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Vídeň, zastoupená starostou obce p. Pavlem Vidlákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Vídeň 40, 594 01, příslušnost do 
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Vídeň vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve správním 
obvodu obce Vídeň v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Vídeň.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Vídeň přenesenou působnost 
svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Vídeň ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon státní 
správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené faktury 
jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný přestupek 
v daném roce, spadající do správního obvodu obce Vídeň, nebo jehož pachatelem byl občan obce Vídeň.
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Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Vídeň 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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Vídeň a pravomocné rozhodnutí 
krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 31. 3. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Vidlák v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Vídeň

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 25. 2. 2003, č.usn. 4/03 a usnesení Zastupitelstva obce Zadní Zhořec 
ze dne 15. 5. 2003, č.usn. 5/42 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké 
Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí
a
Obec Zadní Zhořec, zastoupená starostkou obce p. Růženou Klímovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Zadní Zhořec, 594 44, 
příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Velké Meziříčí

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 Velké 
Meziříčí namísto orgánů obce Zadní Zhořec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obce ve 
správním obvodu obce Zadní Zhořec v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké 
Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Zadní Zhořec.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgán města Velké Meziříčí – Městský úřad Velké Meziříčí bude vykonávat ve správním obvodu obce Zadní Zhořec přenesenou 
působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Zadní Zhořec ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí  na výkon 
státní správy na jeho účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura Velké Meziříčí, na základě vystavené 
faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 500,- Kč za každý projednaný 
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Zadní Zhořec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Zadní Zhořec.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Městským úřadem Velké Meziříčí, správním odborem – úsekem přestupků, je 
příjmem města Velké Meziříčí (viz ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. V
Společná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně  po jejím uzavření na úředních deskách svých       obecních úřadů 
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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, z nichž jeden obdrží město Velké Meziříčí, jeden stejnopis obec Zadní Zhořec 
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 Zastupitelstva města Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Zadní Zhořec a pravomocné 
rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 4. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Růžena Klímová v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starostka obce Zadní Zhořec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Bohdalec č. 5/2003/OZ bod č. 1/a ze dne 2. 5. 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 Bohdalec, zastoupená starostou Stanislavem Kučerou, IČO 00599280, Bohdalec 101, 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 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 ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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 
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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 27. 5. 2003
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. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Hamry nad Sázavou ze dne 14. 2. 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 Hamry nad Sázavou, zastoupená starostou panem Hubertem Křesťanem, IČO 543870, Hamry nad Sázavou 64, kraj 
Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Hamry nad Sázavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. 
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Hamry nad Sázavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hamry nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 3. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Hubert Křesťan v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Hamry nad Sázavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Hodíškov ze dne 27. 3. 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 Hodíškov, zastoupená starostkou paní PaeDr. Zdeňkou Burianovou, IČO 00560031, Hodíškov 26, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Hodíškov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Hodíškov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hodíškov městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Hodíškov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.



Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Hodíškov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Hodíškov o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2. 4. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      PaeDr. Zdeňka Burianová v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starostka obce Hodíškov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Kněževes ze dne 8. 3. 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 Kněževes, zastoupená starostou panem Karlem Prokopem, IČO 599492, Kněževes, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Kněževes v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Kněževes.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kněževes městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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 Kněževes předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu 
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této 
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po 
dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Kněževes a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kněževes o souhlasu 
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 3. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Karel Prokop v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Kněževes

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Rady obce Nové Veselí 
ze dne 24. 4. 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 Nové Veselí, zastoupená starostou panem Ivo Jonákem, IČO 00294926, Na Městečku 114, 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 ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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.
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Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město 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 Rady 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 28. 4. 2003
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. 3/7 ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Ostrov nad Oslavou č. 
1.2.14 ze dne 31. 3. 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 Ostrov nad Oslavou, zastoupená starostou Mgr. Zdeňkem Mattisem, IČO 295035

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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 
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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
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Mgr. Zdeněk Mattis v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Ostrov nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Pavlov ze dne 27. 6. 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 Pavlov, zastoupená starostou panem Antonínem Havlíčkem, IČO 00544418, Pavlov, 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 Pavlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Pavlov v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně 
příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Pavlov.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Pavlov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Pavlov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pavlov městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. 6. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Antonín Havlíček v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Pavlov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Rady obce č. 58/2003 
ze dne 2. 6. 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 Polnička, zastoupená starostou Bohumilem Cempírkem, IČO 840670, Polnička 225, kraj Vysočina 

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Polnička v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Polnička.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Polnička městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 6. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Bohumil Cempírek v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Polnička

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Rady obce Radostín 
nad Oslavou č. 6-91, ze dne 27. 3. 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 Radostín nad Oslavou, zastoupená starostou Josefem Fabíkem, IČO 295248

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Radostín nad Oslavou v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. 
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Radostín nad Oslavou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radostín nad Oslavou městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2. 4. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Josef Fabík v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Radostín nad Oslavou

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce ze 
dne 2. 5. 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 Rudolec, zastoupená starostou Danou Pavlasovou, IČO 599786

Čl. II
Předmět smlouvy

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

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové 
oddělení, vykonávat namísto obce Rudolec v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ust. § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, přestupkové oddělení, místně příslušným správním orgánem 
v řízeních pro správní obvod obce Rudolec.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, přestupkovým oddělením, a náhrada nákladů řízení je příjmem 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohdalec městu Žďár nad Sázavou ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. VI
Společná ustanovení

Obec Rudolec předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu související 
s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu platnosti této smlouvy 
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po 



Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 6/2003Strana 129

dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o 
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden stejnopis 
obec Rudolec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 5. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Dana Pavlasová v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Rudolec

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Světnov ze dne 23. 5. 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 Světnov, zastoupená starostou panem Josefem Stejskalem, IČO 00545031, Světnov, 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 ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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 28. 5. 2003
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. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce 
Škrdlovice ze dne 17. 6. 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 Škrdlovice, zastoupená starostou panem Ivanem Hořínkem, IČO 00295540, Škrdlovice, 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 ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých        úřadů nejméně po 
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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 25. 6. 2003
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. 153/2003/OP bod č. 3/y ze dne 3. 3. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce čj. 
2/03Hrom. ze dne 24. 4. 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 Velká Losenice, zastoupená starostou p. Miloslavem Černým, IČO 00295655

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 ba 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.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003. 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 

Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 6/2003Strana 131



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 28. 4. 2003
Mgr. Jaromír Brychta v. r.      Miloslav Černý v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou     starosta obce Velká Losenice

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dolní Rožínka ze dne 27. 3. 2003 č. 1 a usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad 
Pernštejnem, ze dne 24. 2. 2003 č 3/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Dolní Rožínka, zastoupená starostou obce Mgr. Lubomírem Starým, Dolní Rožínka 3, kraj Vysočina, příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec Dolní Rožínka)

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 Dolní Rožínka 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 Dolní Rožínka.

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 1 žadatele za rok, kterému 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 Dolní Rožínka, 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.
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Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Dolní Rožínka 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. 

V Dolní Rožínce 7. 4. 2003
Mgr. Lubomír Starý v. r.     Ing. Josef Novotný v. r. 
starosta obce Dolní Rožínka    starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lísek ze dne 14. 5. 2003 č. 4 a usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze 
dne 29. 5. 2003 č 4/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Lísek, zastoupená starostou obce Františkem Cackem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec Lísek)

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 Lísek 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 Lísek.

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 1-2 žadatele za rok, kterým jsme dávku vypláceli v minulých letech, částku budete hradit na 
účet č. 19-627-751/0100.
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 Lísek, 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 Lísek 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. 

V Lísku 30. 5. 2003
František Cacek v. r.     Ing. Josef Novotný v. r. 
starosta obce Lísek     starosta města Bystřice nad Pernštejnem
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Věchnov ze dne 26. 2. 2003 č. 3/03 a usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad 
Pernštejnem, ze dne 29. 5. 2003 č 4/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Věchnov, zastoupená starostou obce Františkem Fendrychem, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností: Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec Věchnov)

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 Věchnov 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 Věchnov.

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 2 žadatele za rok, kterým jsme dávku vypláceli v minulých letech, částku budete hradit na 
účet č. 19-627-751/0100.
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 Věchnov, 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 Věchnov 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 Věchnově 5. 6. 2003
František Fendrych v. r.     Ing. Josef Novotný v. r. 
starosta obce Věchnov     starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Velké Tresné ze dne 25. 4. 2003 č. 2 a usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad 
Pernštejnem, ze dne 29. 5. 2003 č 4/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

Obec Velké Tresné, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Petrem, Velké Tresné 1, 592 65, kraj Vysočina, příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem (dále jen obec Velké Tresné)
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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 Velké Tresné 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 Velké Tresné.

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 1-2 žadatele za rok, kterým jsme dávku vypláceli v minulých letech, částku budete hradit na 
účet č. 19-627-751/0100.
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 Velké Tresné, 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 Velké Tresné 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 Velkém Tresném 25. 4. 2003
Ing. Jiří Petr v. r.      Ing. Josef Novotný v. r. 
starosta obce Velké Tresné    starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš ze dne 27. 1. 2003 č. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Kaly ze dne  2. 4. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velká Bíteš,  IČO: 002 95 647, zastoupené starostou města Mgr. Miroslavem Báňou, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká 
Bíteš, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)

a
Obec Kaly, IČO: 00543942, zastoupená starostkou obce Ludmilou Batelkovou, Kaly, 594 51, kraj Vysočina, příslušná do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen „obec Kaly“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká Bíteš  
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vykonávat  namísto orgánů obce Kaly 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 budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod obce 
Kaly.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Kaly ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho účet č. 19-
1726751/0100 příspěvek ve výši 40,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku na individuální dopravu vydané orgánem města 
Velká Bíteš namísto orgánů obce Kaly
Obec Kaly poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od  jejího uzavření do 31. 12. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy  rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu kraje 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. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis 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 Rady města Velká Bíteš a usnesení Zastupitelstva obce Kaly o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 25. 4. 2003
Mgr. Miroslav Báňa  v.r.      Ludmila Batelková v.r.
starosta města Velká Bíteš     starostka obce Kaly

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš ze dne 27. 1. 2003 č. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Lubné ze dne  28. 2. 2003, 
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velká Bíteš,  IČO: 002 95 647, zastoupené starostou města Mgr. Miroslavem Báňou, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká 
Bíteš, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)

a
Obec Lubné, IČO: 00599565,  zastoupená starostou obce Jaroslavem Karmazínem, Lubné 19, 594 51, kraj Vysočina, příslušná do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen „obec Lubné“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká Bíteš  
vykonávat  namísto orgánů obce Lubné 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 budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod obce 
Lubné.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Lubné ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho účet č. 19-
1726751/0100 příspěvek ve výši 40,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku na individuální dopravu vydané orgánem města 
Velká Bíteš namísto orgánů obce Lubné
Obec Lubné poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.
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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 kraje 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. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis 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 Rady města Velká Bíteš a usnesení Zastupitelstva obce Lubné o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 25. 4. 2003
Mgr. Miroslav Báňa  v.r.      Jaroslav Karmazín v.r.
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Lubné

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velká Bíteš ze dne 27. 1. 2003 č. 07/03 a usnesení Zastupitelstva obce Osová Bítýška ze dne  17. 
4. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velká Bíteš,  IČO: 002 95 647, zastoupené starostou města Mgr. Miroslavem Báňou, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká 
Bíteš, kraj Vysočina, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí  (dále jen „město Velká Bíteš“)

a
Obec Osová Bítýška, IČO: 084409, zastoupená starostou obce Josefem Machem, Osová Bítýška, 594 53, kraj Vysočina, příslušná 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen „obec Osová Bítýška“)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů., budou orgány města Velká Bíteš  
vykonávat  namísto orgánů obce Osová Bítýška 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 budou orgány města Velká Bíteš místně  příslušnými správními orgány v řízeních  pro správní obvod obce 
Osová Bítýška.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu poskytne obec Osová Bítýška ze svého rozpočtu městu Velká Bíteš  na jeho 
účet č. 19-1726751/0100 příspěvek ve výši 40,- Kč za jedno rozhodnutí ve věci příspěvku na individuální dopravu vydané orgánem 
města Velká Bíteš namísto orgánů obce Osová Bítýška
Obec Osová Bítýška poskytne uvedený příspěvek na základě faktury vystavené městem Velká Bíteš.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od  jejího uzavření do 31. 12. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy  rozhodnutí 
příslušného krajského úřadu kraje 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. Tato smlouva musí být každému přístupná na obecních úřadech smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis 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 usnesení Rady města Velká Bíteš a usnesení Zastupitelstva obce Osová Bítýška o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření  smlouvy. 

Ve Velké Bíteši dne 25. 4. 2003
Mgr. Miroslav Báňa  v.r.      Josef Mach v.r.
starosta města Velká Bíteš     starosta obce Osová Bítýška

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Blízkov ze dne 27. 4. 
2003, č.usn. 2/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Blízkov, zastoupená starostou obce Stanislavem Bradáčem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Blízkov 79, 594 42, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké 
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Blízkov činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod 
obce Blízkov.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké 
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Blízkov ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet 
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. 
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního 
obvodu obce Blízkov. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města 
Velké Meziříčí.

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

.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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží 
obec Blízkov 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Blízkov o souhlasu s uzavřením této smlouvy 
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 27. 4. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Stanislav Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Blízkov
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Blízkov ze dne 30. 5. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Dobrá Voda, zastoupená starostou obce Pavlem Vítkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Dobrá Voda, 594 51, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké 
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Dobrá Voda činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod 
obce Dobrá Voda.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké 
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Dobrá Voda ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet 
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. 
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního 
obvodu obce Dobrá Voda. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu 
města Velké Meziříčí.

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

.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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží 
obec Dobrá Voda 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Dobrá Voda o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Vítek v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Dobrá Voda

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Horní Radslavice ze 
dne 11. 5. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Horní Radslavice, zastoupená starostou obce Radkem Pospíšilem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Horní Radslavice, 594 
01, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké 
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Horní Radslavice činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod 
obce Horní Radslavice.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké 
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Horní Radslavice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho 
účet č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. 
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního 
obvodu obce Horní Radslavice. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem 
rozpočtu města Velké Meziříčí.

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

.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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží obec 
Horní Radslavice 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Horní Radslavice o souhlasu s uzavřením 
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Radek Pospíšil v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Horní Radslavice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Martinice ze dne 23. 4. 
2003, č.usn. 3/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Martinice, zastoupená starostou obce Jiřím Slabým, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Martinice, 594 01, kraj Vysočina, 
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příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké 
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Martinice činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod 
obce Martinice.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké 
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Martinice ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet 
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. 
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního 
obvodu obce Martinice. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu 
města Velké Meziříčí.

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

.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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží 
obec Martinice 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Martinice o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 9. 5. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Stanislav Bradáč v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Martinice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Měřín ze dne 26. 2. 
2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Měřín, zastoupená starostou obce Ivem Rohovským, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Měřín, Náměstí 106, 594 42, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké 
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Měřín činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 
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znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod 
obce Měřín.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké 
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Měřín ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet 
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. 
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního 
obvodu obce Měřín. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města 
Velké Meziříčí.

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

.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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží obec 
Měřín 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Měřín o souhlasu s uzavřením této smlouvy 
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 6. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Ivo Rohovský v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Blízkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 4. 2003, č.usn. 123 a usnesení Zastupitelstva obce Meziříčko ze dne 22. 
4. 2003, č.usn. 4/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
 

Čl. I
Smluvní strany

Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí
a
Obec Meziříčko, zastoupená starostou obce Pavlem Sekničkou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Meziříčko, 588 27, kraj 
Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Velké Meziříčí

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Velké 
Meziříčí vykonávat namísto Obecního úřadu Meziříčko činnost podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Velké Meziříčí místně  příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod 
obce Meziříčko.
Ve městě Velké Meziříčí bude smluvní rozsah výkonu působnosti vykonávat Komise pro rodinu a děti – zřízená Radou města Velké 
Meziříčí na jejím zasedání dne 22. 1. 2003 – usnesením č. 50.
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Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon činností ve smluvním rozsahu poskytne obec Meziříčko ze svého rozpočtu městu Velké Meziříčí příspěvek na jeho účet 
č. 9005-1523-751/0100 vedený u Komerční banky na základě vystavené faktury jedenkrát ročně – do 31. 1. následujícího roku. 
Příspěvek je stanoven paušální částkou 300,- Kč za každé rozhodnutí o výchovném opatření v daném roce, spadající do správního 
obvodu obce Meziříčko. Výnos pokut uložených Městským úřadem Velké Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu 
města Velké Meziříčí.

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

.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 Velké Meziříčí, jeden stejnopis obdrží 
obec Meziříčko 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 Velké Meziříčí a Zastupitelstva obce Meziříčko o souhlasu s uzavřením této 
smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Velkém Meziříčí dne 9. 5. 2003
Ing. František Bradáč v. r.      Pavel Seknička v. r.
starosta města Velké Meziříčí     starosta obce Meziříčko
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