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Ročník 2003

VĚSTNÍK
p r á v n í c h   p ř e d p i s ů   Z l í n s k é h o   k r a j e

Částka 1

1. Obecně závazná vyhláška Zlínského kraje č. 1/2003, kterou se vyhlašuje 3. změna závazné části územního

plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace

1/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Napajedla a obcí Komárov

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

2/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Napajedla a obcí Halenkovice

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

3/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Napajedla a obcí Oldřichovice

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

4/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Napajedla a obcí Pohořelice

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

5/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Napajedla a obcí Spytihněv

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

6/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vlachovice

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

7/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vlachova Lhota

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

8/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vysoké Pole

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

9/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Haluzice

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

10/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Tichov

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

11/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Hutisko - Solanec

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

Rozesláno dne 12. května 2003

O  B  S  A  H
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12/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Dolní Bečva

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

13/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Prostřední Bečva

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

14/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Horní Bečva

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

15/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče

- zajiš�ování výkonu přenesené  působnosti podle zákona o přestupcích

16/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a městem Vizovice a dodatek č. 1

- zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákonů č. 247/2000 Sb.,

361/2000 Sb., 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

17/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a městem Luhačovice a dodatek č. 1

- zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákonů č. 247/2000 Sb.,

361/2000 Sb., 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 3 Částka 1/2003

1
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Zlínského kraje č. 1/2003
ze dne 26. 3. 2003

kterou se vyhlašuje 3. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace

Zastupitelstvo Zlínského kraje se usneslo dne 26. března 2003 vydat  podle ust. § 29 odst. 3 zákona  č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm.
c) a písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou
vyhlášku kraje:

Článek 1
 
Změna č. 3 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace se vztahuje na území řešené územním plánem
velkého územního celku Zlínské aglomerace vymezené územními obvody měst Otrokovice (k.ú. Otrokovice, k.ú. Kvít-
kovice), Napajedla (k.ú. Napajedla) a obcí Spytihněv (k.ú. Spytihněv) a Babice (k.ú. Babice) a řeší změnu polohy kori-
doru pro rychlostní komunikaci R 55 (západně Napajedel).

Článek 2

3. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace je vymezena v příloze č. 1 k této
vyhlášce a uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 

Článek 3

Změna č. 3 územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace schválená usnesením Zastupitelstva Zlínského
kraje ze dne 26. března 2003 č. 350/Z16/03 je uložena na městských úřadech Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kromě-
říž, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, Magistrátu města Zlína,
Krajském úřadě Zlínského kraje a na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Článek 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení ve Věstníku
právních předpisů Zlínského kraje.

František Slavík, v. r.
hejtman Zlínského kraje

Libor Lukáš, v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k Obecně závazné vyhlášce Zlínského kraje č. 1/2003
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3. změna závazné části územního plánu velkého
územního celku Zlínské aglomerace

Závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace vymezená nařízením vlády č. 87/1994 Sb.,
nařízením vlády č. 213/1997 Sb. a sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 393/2000 Sb.  se mění takto:

5.  Stavby spojené s realizací záměrů uvedených v bodech 1 až 3 a územně vymezených v grafické část 2. změny územ-
ního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace a v grafické části změny č. 3 územního plánu velkého územ-
ního celku Zlínské aglomerace v měřítku 1 : 50 000, opatřené schvalovací doložkou, jsou veřejně prospěšné.

Příloha č. 2
k Obecně závazné vyhlášce Zlínského kraje č. 1/2003
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1/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení rady obce Komárov ze dne 3. 12. 2002 číslo 1 a na základě usnesení rady města Napajedla ze dne
16. 12. 1002 číslo 60/12/2002 je uzavírána tato veřejnoprávní smlouva:

I.
Smluvní strany

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61  Napajedla, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupené: MVDr. Antonínem Černockým, starostou
IČO: 002 84 220
bankovní spojení: ČS, a. s. pobočka Napajedla
číslo účtu: 19-1409287339/0800
a
Obec Komárov
763 61  Komárov čp. 124, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupená: Antonínem Mlýnkem, starostou
IČO: 005 68 597
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Otrokovice
číslo účtu: 12129-661/0100

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude orgán města Napajedla
vykonávat namísto orgánů obce Komárov přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisu, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53 cit. zákona včetně
vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby /1
Jedná se o přestupky podle §53 zákona:
přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných
právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využí
vání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

(2) Výkon přenesené působnosti v sobě zahrnuje veškeré úkony při projednávání a vymáhání přestupků, při poskytová
ní informací orgánům činným v trestním řízení (zprávy o tom, zda byl občan projednáván pro přestupek), výkazů
pro orgány veřejné správy, vedení spisové služby (ukládání spisů, archivace), aj.

(3) Na základě této smlouvy bude město Napajedla místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod
obce Komárov.

(4) Výnos uložených pokut a náhrady nákladů řízení (vyhl. č. 231/1996 Sb.) uložených při výkonu činností podle této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Napajedla.

1/ Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
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III.
Úhrada nákladů

(1) Strany se dohodly, že za výkon činností podle této smlouvy poskytne obec Komárov ze svého rozpočtu městu
Napajedla na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy úhradu. Výše úhrady se stanoví částkou 250,- Kč za
jednotku, kterou přestavuje tzv. „projednaný případ“. „Projednaným případem“ strany rozumí úkony počínající od
doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - §
71 zákona nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku, v případě, že proti rozhodnutí bude podáno odvolání, je
případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). „Projednaným případem“ strany rozumí rov-
něž případy řízení o výkon rozhodnutí o přestupku.

(2) Strany se dohodly, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.
(3) Strany se dohodly, že úhrada bude placena pozadu,po skončení kalendářního roku, na základě faktury, jejíž přílo-

hou bude přehled „projednaných případů“. Faktura bude vystavena každoročně nejpozději ke dni 31. ledna, počína
je rokem 2004.

IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobru určitou, kterou se rozumí den skočení volebního období zastupitelstev obcí
zvolených v komunálních volbách v roce 2002. Podle zákona je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.

Před uplynutím této lhůty lze platnost smlouvy skončit dohodou stran. Vypovědět tuto smlouvu před konce sjedna-
né doby trvání smlouvy je oprávněna výlučně obec Komárov, a to bez udání důvodů, písemným oznámením doručeným
městu Napajedla nejméně jeden měsíc přede dnem, kdy má platnost smlouvy skončit.

V.
Společná ustanovení

(1) Město Napajedla vede po dobu platnosti této smlouvy veškeru spisovou službu související s výkonem činnosti
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.

(3) Po dobru platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

VI.
Závěrečná ujednání

(1) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, jeden
stejnopis obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(2) Přílohou této smlouvy je usnesení rady města Napajedla a usnesení rady obce Komárov o souhlasu s uzavřením této
smlouvy. Přílohou smlouvy se dále stane pravomocné  rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Napajedlích dne: 19. 12. 2002 V Komárově dne: 19. 12. 2002
město Napajedla obec Komárov

MVDr. Antonín Černocký, v. r. Antonín Mlýnek, v. r.
starosta starosta

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 20. 2. 2003.
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2/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení rady obce Halenkovice ze dne 20. 12. 2002 číslo 02/2/2002 a na základě usnesení rady města
Napajedla ze dne 16. 12. 2002 číslo 60/12/2002 je uzavírána tato veřejnoprávní smlouva:

I.
Smluvní strany

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61  Napajedla, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupené: MVDr. Antonínem Černockým, starostou
IČO: 002 84 220
bankovní spojení: ČS, a. s. pobočka Napajedla
číslo účtu: 19-1409287339/0800
a
Obec Halenkovice
763 63  Halenkovice čp. 76, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupená: Jaroslavem Ulicou, starostou
IČO: 002 83 932
bankovní spojení: ČS, a. s. pobočka Napajedla
číslo účtu: 1405294339/0800

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1)  Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude orgán města Napajedla
vykonávat namísto orgánů obce Halenkovice přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53 cit. zákona včetně
vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby /1
Jedná se o přestupky podle § 53 zákona:
přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných
právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využí-
vání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

(2) Výkon přenesené působnosti v sobě zahrnuje veškeré úkony při projednávání a vymáhání přestupků, při poskytová-
ní informací orgánům činným v trestním řízení (zprávy o tom, zda byl občan projednáván pro přestupek), výkazů
pro orgány veřejné správy, vedení spisové služby (ukládání spisů, archivace), aj.

(3) Na základě této smlouvy bude město Napajedla místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod
obce Halenkovice.

(4) Výnos uložených pokut a náhrady nákladů řízení (vyhl. č. 231/1996 Sb.) uložených při výkonu činností podle této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Napajedla.

1/ Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
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III.
Úhrada nákladů

(1) Strany se dohodly, že za výkon činností podle této smlouvy poskytne obec Halenkovice ze svého rozpočtu městu
Napajedla na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy úhradu. Výše úhrady se stanoví částkou 250,- Kč za
jednotku, kterou přestavuje tzv. „projednaný případ“. „Projednaným případem“ strany rozumí úkony počínající od
doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - §
71 zákona nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku, v případě, že proti rozhodnutí bude podáno odvolání, je
případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). „Projednaným případem“ strany rozumí rov-
něž případy řízení o výkon rozhodnutí o přestupku.

(2) Strany se dohodly, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.
(3) Strany se dohodly, že úhrada bude placena pozadu,po skončení kalendářního roku, na základě faktury, jejíž přílohou

bude přehled „projednaných případů“. Faktura bude vystavena každoročně nejpozději ke dni 31. ledna, počínaje
rokem 2004.

IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobru určitou, kterou se rozumí den skočení volebního období zastupitelstev obcí
zvolených v komunálních volbách v roce 2002. Podle zákona je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením toto smlouvy nabude právní moci.

Před uplynutím této lhůty lze platnost smlouvy skončit dohodou stran. Vypovědět tuto smlouvu před konce sjedna-
né doby trvání smlouvy je oprávněna výlučně obec Halenkovice, a to bez udání důvodů, písemným oznámením doruče-
ným městu Napajedla nejméně jeden měsíc přede dnem, kdy má platnost smlouvy skončit.

V.
Společná ustanovení

(1)  Město Napajedla vede po dobu platnosti této smlouvy veškeru spisovou službu související s výkonem činnosti
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.

(3) Po dobru platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

VI.
Závěrečná ujednání

(1) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, jeden
stejnopis obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(2) Přílohou této smlouvy je usnesení rady města Napajedla a usnesení rady obce Halenkovice o souhlasu s uzavřením
této smlouvy. Přílohou smlouvy se dále stane pravomocné  rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Napajedlích dne 21. 12. 2002 V Halenkovicích dne 21. 12. 2002
město Napajedla obec Halenkovice

MVDr. Antonín Černocký, v. r. Jaroslav Ulica, v. r.
starosta starosta

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 20. 2. 2003.
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3/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení rady obce Oldřichovice ze dne 14. 1. 2003 číslo 03/03 a na základě usnesení rady města Napajed-
la ze dne 16. 12. 2002 číslo 60/12/2002 je uzavírána tato veřejnoprávní smlouva:

I.
Smluvní strany

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61  Napajedla, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupené: MVDr. Antonínem Černockým, starostou
IČO: 002 84 220
bankovní spojení: ČS, a. s. pobočka Napajedla
číslo účtu: 19-1409287339/0800
a
Obec Oldřichovice
763 61  Oldřichovice č.p. 86, okres Zlín
jako obec příslušná do správního  obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupená: Františkem Samsonkem, starostou
IČO: 005 68 678
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Otrokovice
číslo účtu: 14423-661/0100

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude orgán města Napajedla
vykonávat namísto orgánů obce Oldřichovice přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53 cit. zákona včetně
vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby /1
Jedná se o přestupky podle § 53 zákona:
přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných
právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využí-
vání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

(2) Výkon přenesené působnosti v sobě zahrnuje veškeré úkony při projednávání a vymáhání přestupků, při poskytová-
ní informací orgánům činným v trestním řízení (zprávy o tom, zda byl občan projednáván pro přestupek), výkazů
pro orgány veřejné správy, vedení spisové služby (ukládání spisů, archivace), aj.

(3) Na základě této smlouvy bude město Napajedla místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod
obce Oldřichovice.

1/ Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
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(4) Výnos uložených pokut a náhrady nákladů řízení (vyhl. č. 231/1996 Sb.) uložených při výkonu činností podle této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Napajedla.

III.
Úhrada nákladů

(1) Strany se dohodly, že za výkon činností podle této smlouvy poskytne obec Oldřichovice ze svého rozpočtu městu
Napajedla na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy úhradu. Výše úhrady se stanoví částkou 250,- Kč za
jednotku, kterou přestavuje tzv. „projednaný případ“. „Projednaným případem“ strany rozumí úkony počínající od
doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - §
71 zákona nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku, v případě, že proti rozhodnutí bude podáno odvolání, je
případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). „Projednaným případem“ strany rozumí rov-
něž případy řízení o výkon rozhodnutí o přestupku.

(2) Strany se dohodly, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.
(3) Strany se dohodly, že úhrada bude placena pozadu,po skončení kalendářního roku, na základě faktury, jejíž přílohou

bude přehled „projednaných případů“. Faktura bude vystavena každoročně nejpozději ke dni 31. ledna, počínaje
rokem 2004.

IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobru určitou, kterou se rozumí den skočení volebního období zastupitelstev obcí
zvolených v komunálních volbách v roce 2002. Podle zákona je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Před uplynutím této lhůty lze platnost smlouvy skončit dohodou stran. Vypovědět tuto smlouvu před koncem
sjednané doby trvání smlouvy je oprávněna výlučně obec Oldřichovice, a to bez udání důvodů, písemným oznámením
doručeným městu Napajedla nejméně jeden měsíc přede dnem, kdy má platnost smlouvy skončit.

V.
Společná ustanovení

(1) Město Napajedla vede po dobu platnosti této smlouvy veškeru spisovou službu související s výkonem činnosti
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.

(3) Po dobru platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření toto smlouvy a jejím předmětu.

VI.
Závěrečná ujednání

(1) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, jeden
stejnopis obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 12Částka 1/2003

(2) Přílohou této smlouvy je usnesení rady města Napajedla a usnesení rady obce Oldřichovice o souhlasu s uzavřením
této smlouvy. Přílohou smlouvy se dále stane pravomocné  rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Napajedlích dne: 15. 1. 2003 V Oldřichovicích dne: 15. 1. 2003
město Napajedla obec Oldřichovice

MVDr. Antonín Černocký, v. r. František Samsonek, v. r.
starosta starosta

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 28. 2. 2003.
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1/ Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

4/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení rady města Napajedla ze dne 16. 12. 2002 č. 60/12/2002 a na základě usnesení rady obce Pohoře-
lice ze dne 13. 1. 2003 č. 1/R je uzavírána tato veřejnoprávní smlouva:

I.
Smluvní strany

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61  Napajedla
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupené: MVDr. Antonínem Černockým, starostou
IČO: 002 84 220
Bankovní spojení: ČS a. s., pobočka Napajedla
Číslo účtu: 19-1409287339/0800
Telefon: 577 100 911

a

Obec Pohořelice
Školní 35
763 61  Pohořelice
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupená: Jaroslavem Němečkem, starostou
IČO: 005 68 686
Bankovní spojení: ČS a. s., pobočka Napajedla
Číslo účtu: 1405304349/0800
Telefon: 577 944 721

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude orgán města Napajedla
vykonávat namísto orgánů obce Pohořelice přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53 cit. zákona
včetně vymáhání rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. 1/ Jedná se o přestupky podle § 53 zákona: pře-
stupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných
právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využí-
vání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.
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2. Výkon přenesené působnosti v sobě zahrnuje veškeré úkony při projednávání a vymáhání přestupků, při po-
skytování informací orgánům činným v trestním řízení (tzv. zprávy o pověsti), výkazů pro orgány veřejné
správy, vedení spisové služby (ukládání spisů, archivace), aj.

3. Na základě této smlouvy bude město Napajedla místě příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod
obce Pohořelice.

4. Výnos uložených pokut a náhrady nákladů řízení (vyhl. č. 231/1996 Sb.) uložených při výkonu činnosti podle této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Napajedla.

III.
Úhrada nákladů

1. Strany se dohodly, že za výkon činností podle této smlouvy poskytne obec Pohořelice ze svého rozpočtu městu
Napajedla na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy úhradu. Výše úhrady se stanoví částkou 250,- Kč za
jednotku, kterou přestavuje tzv. „projednaný případ“. „Projednaným případem“ strany rozumí úkony počínají-
cí od doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (odložením věci - § 66 zákona, postoupením
věci - § 71 zákona nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku, v případě, že proti rozhodnutí bude podáno
odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). „Projednaným případem“ strany
rozumí rovněž případy řízení o výkon rozhodnutí o přestupku.

2. Strany se dohodly, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.
3. Strany se dohodly, že úhrada bude placena pozadu, po skončení kalendářního roku, na základě faktury, jejíž přílo-

hou bude přehled „projednaných případů“. Faktura bude vystavena každoročně nejpozději ke dni 15. ledna, počí-
naje rokem 2004.

IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobru určitou, kterou se rozumí den skočení volebního období zastupitelstev obcí
zvolených v komunálních volbách v roce 2002. Podle zákona je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Před uplynutím této lhůty lze platnost smlouvy skončit dohodou stran. Vypovědět tuto smlouvu před koncem
sjednané doby trvání smlouvy je oprávněna výlučně obec Pohořelice, a to bez udání důvodů, písemným oznámením
doručeným městu Napajedla, ve výpovědní lhůtě, sjednané stranami v délce jeden měsíc.

V.
Společná ustanovení

1. Město Napajedla vede po dobu platnosti této smlouvy veškeru spisovou službu související s výkonem činnosti
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.

3. Po dobru platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření toto smlouvy a jejím podnětu.
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VI.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, jeden
stejnopis obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohou této smlouvy jsou  usnesení rady města Napajedla a  rady obce Pohořelice o souhlasu s uzavřením této veřejno-
právní smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Napajedlích dne: 20. 1. 2003 V Pohořelicích dne: 20. 1. 2003
město Napajedla obec Pohořelice

MVDr. Antonín Černocký, v. r. Jaroslav Němeček, v. r.
starosta starosta

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 28. 2. 2003.
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1/ Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

5/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení rady obce Spytihněv ze dne 9. 1. 2003 číslo 5/3/03 a na základě usnesení rady města Napajedla
ze dne 16. 12. 2002 číslo 60/12/2002 je uzavírána tato veřejnoprávní smlouva:

I.
Smluvní strany

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61  Napajedla, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupené: MVDr. Antonínem Černockým, starostou
IČO: 002 84 220
bankovní spojení: ČS, a. s. pobočka Napajedla
číslo účtu: 19-1409287339/0800
a
Obec Spytihněv
763 64  Spytihněv, čp. 39, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — města Otrokovice
zastoupená: Marií Vojtíkovou, starostkou
IČO: 002 84 491
bankovní spojení: KB, pobočka Otrokovice
číslo účtu: 46206610100

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

(1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., bude orgán města Napajedla
vykonávat namísto orgánů obce Spytihněv přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53 cit. zákona včetně
vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby /1
Jedná se o přestupky podle § 53 zákona:
přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných
právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využí-
vání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

(2) Výkon přenesené působnosti v sobě zahrnuje veškeré úkony při projednávání a vymáhání přestupků, při poskytová-
ní informací orgánům činným v trestním řízení (zprávy o tom, zda byl občan projednáván pro přestupek), výkazů
pro orgány veřejné správy, vedení spisové služby (ukládání spisů, archivace), aj.
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(3) Na základě této smlouvy bude město Napajedla místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod
obce Spytihněv.

(4) Výnos uložených pokut a náhrady nákladů řízení (vyhl. č. 231/1996 Sb.) uložených při výkonu činností podle této
smlouvy je příjmem rozpočtu města Napajedla.

III.
Úhrada nákladů

(1) Strany se dohodly, že za výkon činností podle této smlouvy poskytne obec Spytihněv ze svého rozpočtu městu
Napajedla na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy úhradu. Výše úhrady se stanoví částkou 250,- Kč za
jednotku, kterou přestavuje tzv. „projednaný případ“. „Projednaným případem“ strany rozumí úkony počínající od
doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - §
71 zákona nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku, v případě, že proti rozhodnutí bude podáno odvolání, je
případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). „Projednaným případem“ strany rozumí rov-
něž případy řízení o výkon rozhodnutí o přestupku.

(2) Strany se dohodly, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.
(3) Strany se dohodly, že úhrada bude placena pozadu,po skončení kalendářního roku, na základě faktury, jejíž přílohou

bude přehled „projednaných případů“. Faktura bude vystavena každoročně nejpozději ke dni 31. ledna, počínaje
rokem 2004.

IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobru určitou, kterou se rozumí den skočení volebního období zastupitelstev obcí
zvolených v komunálních volbách v roce 2002. Podle zákona je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Před uplynutím této lhůty lze platnost smlouvy skončit dohodou stran. Vypovědět tuto smlouvu před konce sjedna-
né doby trvání smlouvy je oprávněna výlučně obec Spytihněv, a to bez udání důvodů, písemným oznámením doručeným
městu Napajedla nejméně jeden měsíc přede dnem, kdy má platnost smlouvy skončit.

V.
Společná ustanovení

(1) Město Napajedla vede po dobu platnosti této smlouvy veškeru spisovou službu související s výkonem činnosti
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.

(3) Po dobru platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření toto smlouvy a jejím předmětu.
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VI.
Závěrečná ujednání

(1)  Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom, jeden
stejnopis obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

(2) Přílohou této smlouvy je usnesení rady města Napajedla a usnesení rady obce Spytihněv o souhlasu s uzavřením
této smlouvy. Přílohou smlouvy se dále stane pravomocné  rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu

k uzavření smlouvy.

V Napajedlích dne: 10. 1. 2003 Ve Spytihněvi dne: 10. 1. 2003
město Napajedla obec Spytihněv

MVDr. Antonín Černocký, v. r. Marie Vojtíková, v. r.
starosta starostka

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 1. 3. 2003.
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6/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Vlachovice ze dne 11. 12. 2002 č. 04/2002 a usnesení rady města Valašské
Klobouky ze dne 6. ledna 2003 č. 4/13/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Vlachovice, IČ 284670
Vlachovice 50, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Zdeňkem Hověžákem,

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

2. Město Valašské Klobouky, IČ 284611,
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Daliborem Manišem

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Vlachovice je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože obec Vlachovice nezřídila vlastní přestupkový orgán, dohodly se smluvní strany podle § 63 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb., že orgány Města Valašské Klobouky budou namísto orgánů
Obce Vlachovice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích
takto:

projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.

3.  Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Klobouky místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Vlachovice.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/90 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Valaš-
ské Klobouky.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.
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Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Vlachovice ze svého rozpočtu Městu Valašské
Klobouky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně,
vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Vlachovice výkaz projednaných přestupků, k jejichž projed-
nání by byla jinak příslušná Obec Vlachovice, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.

2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhla-
su s uzavřením smlouvy.

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Valašské Klobouky povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem
činnosti podle článku II. smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po
dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření smlou-
vy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran,
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

5. Přílohou této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Vlachovice, usnesení rady města Valašské Klobouky o
souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

Ve Val. Kloboukách dne 13. 1. 2003 Ve Vlachovicích dne 16. 1. 2003

Ing. Dalibor Maniš, v. r. Zdeněk Hověžák, v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Vlachovice

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 11. 3. 2003.
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7/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Vlachova Lhota ze dne 13. 1. č. 1. a usnesení rady města Valašské Klobouky
ze dne 6. ledna 2003 č. 4/14/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Vlachova Lhota, IČ 46276033
Vlachova Lhota 68, kraj Zlínský,
zastoupená starostkou Lidmilou Surovcovou,

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

2. Město Valašské Klobouky, IČ 284611,
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Daliborem Manišem

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Vlachova Lhota je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože obec Vlachova Lhota nezřídila vlastní přestupkový orgán, dohodly se smluvní strany podle § 63 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb., že orgány Města Valašské Klobouky budou namísto orgánů
Obce Vlachova Lhota vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/90 Sb. o pře-
stupcích takto:

projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Klobouky místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Vlachova Lhota.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/90 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Vala-
šské Klobouky.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.
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Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Vlachova Lhota ze svého rozpočtu Městu Valašské
Klobouky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně,
vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Vlachova Lhota výkaz projednaných přestupků, k jejichž
projednání by byla jinak příslušná Obec Vlachova Lhota, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.

2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhla-
su s uzavřením smlouvy.

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Valašské Klobouky povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem
činnosti podle článku II. smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po
dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření smlou-
vy a jejím předmětu.

4.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran,
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

5. Přílohou této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Vlachova Lhota, usnesení rady města Valašské Klobouky
o souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

Ve Val. Kloboukách dne 13. 1. 2003 Ve Vlachově Lhotě dne 14. 1. 2003

Ing. Dalibor Maniš, v. r. Lidmila Surovcová, v. r.
starosta města Valašské Klobouky starostka obce Vlachova Lhota

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 11. 3. 2003.
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8/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Vysoké Pole ze dne 7. 2. 2203 č. 2/2003/u a usnesení rady města Valašské
Klobouky ze dne 20. ledna 2003 č. 5/51/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Vysoké Pole, IČ 284700
Vysoké Pole 118, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Josefem Zichou

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

2. Město Valašsko Klobouky, IČ 284611,
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Daliborem Manišem

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Vysoké Pole je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože obec Vysoké Pole nezřídila vlastní přestupkový orgán, dohodly se smluvní strany podle § 63 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb., že orgány Města Valašské Klobouky budou namísto orgánů
Obce Vysoké Pole vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/90 Sb. o přestup-
cích takto:

projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Klobouky místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Vysoké Pole.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/90 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Vala-
šské Klobouky.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.
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Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Vysoké Pole ze svého rozpočtu Městu Valašské
Klobouky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně,
vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Vysoké Pole výkaz projednaných přestupků, k jejichž projed-
nání by byla jinak příslušná Obec Vysoké Pole, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.

2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhla-
su s uzavřením smlouvy.

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Valašské Klobouky povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem
činnosti podle článku II. smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po
dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření smlou-
vy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran,
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

5. Přílohou této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Vysoké Pole, usnesení rady města Valašské Klobouky o
souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

Ve Val. Kloboukách dne 23. 1. 2003 Ve Vysokém Poli dne 7. 2. 2003

Ing. Dalibor Maniš, v. r. Josef Zicha, v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Vysoké Pole

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 22. 3. 2003.
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9/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Haluzice ze dne 3. 2. 2003 č. ..................... a usnesení rady města Valašské
Klobouky ze dne 20. ledna 2003 č. 5/49/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

Obec Haluzice, IČ 837288
Haluzice 19, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Josefem Hasoněm

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky, IČ 284611,
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Daliborem Manišem

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesení působnosti

l. Obec Haluzice je příslušná k projednání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Haluzice nezřídila vlastní přestupkový orgán, dohodly se smluvní strany podle § 63 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb., že orgány Města Valašské Klobouky budou namísto orgánů
Obce Haluzice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích
takto:

projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Klobouky místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Haluzice.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/90 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Vala-
šské Klobouky.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.
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Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Haluzice ze svého rozpočtu Městu Valašské Klo-
bouky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně,
vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Haluzice výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání
by byla jinak příslušná Obec Haluzice, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.

2. Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhla-
su s uzavřením smlouvy.

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Valašské Klobouky povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem
činnosti podle článku II. smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po
dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření smlou-
vy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran,
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Haluzice, usnesení rady města Valašské Klobouky o souhla-
su s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

Ve Val. Kloboukách dne 23. 1. 2003 V Haluzicích dne 4. 2. 2003

Ing. Dalibor Maniš, v. r. Josef Hasoň, v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Haluzice

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 22. 3. 2003.
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10/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Tichov ze dne 31. 1. 2003 č. 5/01/03 a usnesení rady města Valašské Klobou-
ky ze dne 20. ledna 2003 č. 5/50/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Tichov, IČ 48471640
Tichov 48, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Josefem Slovákem

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

2. Město Valašské Klobouky, IČ 284611,
Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Daliborem Manišem

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Tichov je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zákl. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Tichov nezřídila vlastní přestupkový orgán, dohodly se smluvní strany podle § 63 odst. 1 zák. č. 128/
2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002/ Sb., že orgány Města Valašské Klobouky budou namísto orgánů Obce
Tichov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích takto:

projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Klobouky místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Tichov.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/90 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Vala-
šské Klobouky.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.
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Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Tichov ze svého rozpočtu Městu Valašské Klobou-
ky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy
nejpozději do 15.7. za I. pololetí a do 15.1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Tichov výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Tichov, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po
dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informaci o uzavření smlou-
vy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran,
a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Zlínského kraje se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.

5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Tichov, usnesení rady města Valašské Klobouky o souhlasu
s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

Ve Val. Kloboukách dne 23. 1. 2003 V Tichově dne 31. 1. 2003

Ing. Dalibor Maniš, v. r. Josef Slovák, v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Tichov

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 22. 3. 2003.
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11/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
č. 04/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 80/4 ze dne 18. 2. 2003 a usnesení Rady obce Hutisko —
Solanec č. 05/2003 ze dne 5. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112104

dále jen město Rožnov pod Radhoštěm

a

2. Obec Hutisko — Solanec
zastoupená starostou obce panem Vojtěchem Pavlicou
adresa obecního úřadu: Hutisko — Solanec č. p. 512, PSČ 756 62, Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00303836
Bankovní spojení: KB, a. s., č. účtu 2520-851/0100

dále jen obec Hutisko — Solanec

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Smluvní strany uvedené v čl. I. této smlouvy uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších změn a doplňků, veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány města Rožnova pod Radhoš-
těm (městský úřad) vykonávat namísto orgánů obce Hutiska — Solance v jejím správním obvodu působnost podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků takto:

a) přestupkové řízení podle § 51 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), o přestupcích uvedených v § 53 odst. 1 zákona, tj. o přestupcích proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou obcím svěřeny, o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, přestupcích proti veřejnému pořádku,
přestupcích proti majetku, jakož i o přestupcích proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvlášt
ních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a o přestupcích na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, tj.
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zejména projednávání, rozhodování a ukládání pokut, a to i v blokovém (§ 84 zákona) či příkazním řízení (§ 87
zákona),

b) výkony rozhodnutí (§ 88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm)
místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Hutisko — Solanec.

3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

4. Výnosy pokut uložených nebo vymožených v řízeních o výkon rozhodnutí Městským úřadem v Rožnově pod Rad-
hoštěm při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti dle čl. II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na úhradě nákladů takto:

a) Obec Hutisko — Solanec zaplatí za každý případ přestupku posuzovaného Městským úřadem v Rožnově pod Rad-
hoštěm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1. této smlouvy na účet města Rožnova uvedený v záhlaví
této smlouvy částku 400,- Kč. Posuzovaným případem strany rozumí úkony počínající od dojití oznámení o pře-
stupku a končící vyřízením přestupku (tj. odložením věci — § 66 zákona, postoupením věci § 71 zákona, zastavením
řízení — § 76 zákona nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku či dnem nabytí právní moci příkazu,
příp. uložením pokuty v příkazním řízení, pokud bude proti rozhodnutí podáno odvolání, je případ vyřízen až dnem
právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). Posuzovaným případem strany rovněž rozumí případy řízení o výkon
rozhodnutí s tím, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.

b) Ve lhůtě do 30. 8. 2003 zaplatí obec Hutisko — Solanec na účet města Rožnova pod Radhoštěm zálohu na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy ve výši 1.200,- Kč.

c) Závěrečné vyúčtování nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy provede
město Rožnov pod Radhoštěm do 20. 1. 2004. Ve vyúčtování bude uvedena celková částka za všechny přestupky
posuzované Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1 této
smlouvy snížená o zaplacenou zálohu.

d) Obec Hutisko — Solanec zaplatí v závěrečném vyúčtování uvedenou částku na účet města Rožnova pod Radhoštěm
ve lhůtě do 31. 1. 2004.

e) Případné přeplatky na zaplacené záloze budou obci Hutisko - Solanec vráceny na její účet uvedený v záhlaví této
smlouvy ve lhůtě do 31. 1. 2004.

Čl. IV.
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 Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Obec Hutisko — Solanec předá městu Rožnov pod Radhoštěm do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy. Město Rožnov pod Radhoštěm vede po
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Rožnov pod Radhoštěm,
jeden obdrží obec Hutisko — Solanec a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Hutisko — Solanec
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 24. 2. 2003

RNDr. Václav Mikušek, v. r. Vojtěch Pavlica, v. r.
starosta Rožnova p. R. starosta obce Hutisko — Solanec

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 26. 3. 2003.
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12/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
č. 03/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 80/4 dne 18. 2. 2003 a usnesení Rady obce Dolní Bečva
č. 4/02/03 ze dne 3. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112103

dále jen město Rožnov pod Radhoštěm

a

2. Obec Dolní Bečva
zastoupená starostou obce panem Pavlem Manou
adresa obecního úřadu: Dolní Bečva čp. 340, PSČ 756 55, Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00303747
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu 3523-851/0100

dále jen obec Dolní Bečva

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Smluvní strany uvedené v čl. I. této smlouvy uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších změn a doplňků, veřejnoprávní smlouvu, podle niž budou orgány města Rožnova pod Radhoš-
těm (městský úřad) vykonávat namísto orgánů obce Dolní Bečvy v jejím správním obvodu působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků, takto:

a) přestupkové řízení podle § 51 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), o přestupcích uvedených v § 53 odst. 1 zákona, tj. o přestupcích proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou obcím svěřeny o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, přestupcích proti veřejnému pořádku,
přestupcích proti majetku, jakož i o přestupcích proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvlášt
ních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a o přestupcích na úseku vyhledávání, ochrany,
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využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, tj.
zejména projednávání, rozhodování a ukládání pokut, a to i v blokovém (§ 84 zákona) či příkazním řízení (§ 87
zákona),

b) výkony rozhodnutí (§ 88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm)
místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Dolní Bečva.

3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

4. Výnosy pokut uložených v řízeních a výkon rozhodnutí Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění
této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti dle čl. II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na úhradě nákladů takto:

a) Obec Dolní Bečva zaplatí za každý případ přestupku posuzovaného Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm
v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1. této smlouvy na účet města Rožnova uvedený v záhlaví této
smlouvy částku 400,- Kč. Posuzovaným případem strany rozumí úkony počínající od dojití oznámení o přestupku a
končící vyřízením přestupku (tj. odložením věci — § 66 zákona, postoupením věci — § 71 zákona, zastavením řízení
— § 76 zákona nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku či dnem nabytí právní moci příkazu, příp. uložením
pokuty v příkazním řízení,  pokud bude proti rozhodnutí podáno odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci
rozhodnutí odvolacího orgánu). Posuzovaným případem strany rovněž rozumí případy řízení o výkon rozhodnutí
s tím, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.

b) Ve lhůtě do 30. 8. 2003 zaplatí obec Dolní Bečva na účet města Rožnova pod Radhoštěm zálohu na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy ve výši 1.200,- Kč.

c) Závěrečné vyúčtování nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy provede
město Rožnov pod Radhoštěm do 20. 1. 2004. Ve vyúčtování bude uvedena celková částka za všechny přestupky
posuzované Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1 této
smlouvy snížená o zaplacenou zálohu.

d) Obec Dolní Bečva zaplatí v závěrečném vyúčtování uvedenou částku na účet města Rožnova pod Radhoštěm ve
lhůtě do 31. 1. 2004.

e) Případné přeplatky na zaplacené záloze budou obci Dolní Bečva vráceny na její účet uvedený v záhlaví této smlou-
vy ve lhůtě do 31. 1. 2004.
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Čl. IV.
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 ZK o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Obec Dolní Bečva předá městu Rožnovu pod Radhoštěm do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spiso-
vou agendu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy. Město Rožnov pod Radhoštěm vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Rožnov pod Radhoštěm,
jeden obdrží obec Dolní Bečva a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Dolní Bečva o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Rožnov pod Radhoštěm dne 25. 2. 2003

RNDr. Václav Mikušek, v. r. Pavel Mana, v. r.
starosta Rožnova p. R. starosta obce Dolní Bečva

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 26. 3. 2003.
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13/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
č. 02/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 80/4 ze dne 18. 2. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Prostřední Bečva č. 10/01/03 ze dne 22. 1. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 211112102

dále jen město Rožnov pod Radhoštěm

a

2. Obec Prostřední Bečva
zastoupená starostou obce Ing. Františkem Juříkem
adresa obecního úřadu: Prostřední Bečva č. p. 272, PSČ 756 56, Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304221
Bankovní spojení: č.ú. 1771178389/0800

dále jen obec Prostřední Bečva

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Smluvní strany uvedené v čl. I. této smlouvy uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších změn a doplňků, veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány města Rožnova pod Radhoš-
těm (městský úřad) vykonávat namísto orgánů obce Prostřední Bečvy v jejím správním obvodu působnost podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků, takto:

a) přestupkové řízení podle § 51 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), o přestupcích uvedených v § 53 odst. 1 zákona, tj. o přestupcích proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou obcím svěřeny, o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, přestupcích proti veřejnému pořádku,
přestupcích proti majetku, jakož i o přestupcích proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvlášt
ních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a o přestupcích na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, tj.
zejména projednávání, rozhodování a ukládání pokut, a to i v blokovém (§ 84 zákona) či příkazním řízení (§ 87  zákona),



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 36Částka 1/2003

b) výkony rozhodnutí (§ 88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm)
místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Prostřední Bečva.

3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

4. Výnosy pokut uložených nebo vymožených v řízeních o výkon rozhodnutí Městským úřadem v Rožnově pod Rad-
hoštěm při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti dle čl. II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na úhradě nákladů takto:

a) Obec Prostřední Bečva zaplatí za každý případ přestupku posuzovaného Městským úřadem v Rožnově pod Radhoš-
těm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1. této smlouvy na účet města Rožnova uvedený v záhlaví této
smlouvy částku 400,- Kč. Posuzovaným případem strany rozumí úkony počínající od dojití oznámení o přestupku a
končící vyřízením přestupku (tj. odložením věci — § 66 zákona postoupením věci — § 71 zákona, zastavením řízení
— § 76 zákona nebo nabytí právní moci rozhodnutím o přestupku či dnem nabytí právní moci příkazu, příp. uložením
pokuty v příkazním řízení, pokud bude proti rozhodnutí podáno odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci
rozhodnutí odvolacího orgánu). Posuzovaným případem strany rovněž rozumí případy řízení o výkon rozhodnutí
s tím, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.

b) Ve lhůtě do 30. 8. 2003 zaplatí obec Prostřední Bečva na účet města Rožnova pod Radhoštěm zálohu na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy ve výši 1.200,- Kč.

c) Závěrečné vyúčtování nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy provede měs-
to Rožnov pod Radhoštěm do 20. 1. 2004. Ve vyúčtování bude uvedena celková částka za všechny přestupky
posuzované Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1 této
smlouvy snížená o zaplacenou zálohu.

d) Obec Prostřední Bečva zaplatí v závěrečném vyúčtování uvedenou částku na účet města Rožnova pod Radhoštěm
ve lhůtě do 31. 1. 2004.

e) Případné přeplatky na zaplacené záloze budou obci Prostřední Bečva vráceny na její účet uvedený v záhlaví této
smlouvy ve lhůtě do 31. 1. 2004.

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Prostřední Bečva předá městu Rožnovu pod Radhoštěm do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou
spisovou agendu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy. Město Rožnov pod Radhoštěm vede po
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Rožnov pod Radhoštěm,
jeden obdrží obec Prostřední Bečva a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský
úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Zastupitelstva obce Prostřed-
ní Bečva o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 24. 2. 2003.

RNDr. Václav Mikušek, v. r. Ing. František Juřík, v. r.
starosta Rožnova p. R. starosta obce Prostřední Bečva

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 26. 3. 2003.
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14/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
č. 01/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 80/4 ze dne 18. 2. 2003 a usnesení Rady obce Horní Beč-
va č. 6 ze dne 24. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1.Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101

dále jen město Rožnov pod Radhoštěm

a

2. Obec Horní Bečva
zastoupená starostou obce panem Josefem Blinkou
adresa obecního úřadu: Horní Bečva čp. 550, PSČ 756 57, Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00303771
Bankovní spojení: č. ú. 90026-764/0600

dále jen obec Horní Bečva

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Smluvní strany uvedené v čl. I. této smlouvy uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších změn a doplňků, veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány města Rožnova pod Radhoš
těm (městský úřad) vykonávat namísto orgánů obce Horní Bečvy v jejím správním obvodu působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků, takto:

a) přestupkové řízení podle § 51 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), o přestupcích uvedených v § 53 odst. 1 zákona, tj. o přestupcích proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou obcím svěřeny, o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, přestupcích proti veřejnému pořádku,
přestupcích proti majetku, jakož i o přestupcích proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvlášt
ních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a o přestupcích na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, tj.
zejména projednávání,  rozhodování a ukládání pokut, a to i v blokovém (§ 84 zákona) či příkazním řízení (§ 87 zákona),
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b) výkony rozhodnutí (§ 88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm)
místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Horní Bečva.

3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

4. Výnosy pokut uložených nebo vymožených v řízeních o výkon rozhodnutí Městským úřadem v Rožnově pod Rad-
hoštěm při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti dle čl. II. této smlouvy se smluvní strany dohody na úhradě nákladů takto:

a) Obec Horní Bečva zaplatí za každý případ přestupku posuzovaného Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm
v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1. této smlouvy na účet města Rožnova uvedený v záhlaví této
smlouvy částku  400,- Kč. Posuzovaným případem strany rozumí úkony počínající od dojití oznámení o přestupku
a končící vyřízením přestupku (tj. odložením věci § 66 zákona, postoupením věci — § 71 zákona, zastavením řízení
— § 76 zákona nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku či dnem nabytí právní moci příkazu, příp.
uložením pokuty v příkazním řízení, pokud bude proti rozhodnutí podáno odvolání, je případ vyřízen až dnem
právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). Posuzovaným případem strany rovněž rozumí případy řízení o výkon
rozhodnutí s tím, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.

b) Ve lhůtě do 30. 8. 2003 zaplatí obec Horní Bečva na účet města Rožnova pod Radhoštěm zálohu na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy ve výši 1.200,- Kč.

c) Závěrečné vyúčtování nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy provede
město Rožnov pod Radhoštěm do 20. 1. 2004. Ve vyúčtování bude uvedena celková částka za všechny přestupky
posuzované Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1 této
smlouvy snížená o zaplacenou zálohu.

d) Obec Horní Bečva zaplatí v závěrečném vyúčtování uvedenou částku na účet města Rožnova pod Radhoštěm ve
lhůtě do 31. 1. 2004.

e) Případné přeplatky na zaplacené záloze budou obci Horní Bečva vráceny na její účet uvedený v záhlaví této smlou-
vy ve lhůtě do 31. 1. 2004.
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Čl. IV.
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 Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Obec Horní Bečva předá městu Rožnovu pod Radhoštěm do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spiso-
vou agendu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy. Město Rožnov pod Radhoštěm vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Rožnov pod Radhoštěm,
jeden obdrží obec Horní Bečva a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Horní Bečva o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 24. 2. 2003

RNDr. Václav Mikušek, v. r. Josef Blinka, v. r.
starosta Rožnova p.R. starosta obce Horní Bečva

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 26. 3. 2003.
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15/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
č. 05/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 80/4 ze dne 18. 2. 2003 a usnesení Rady obce Vidče č. 4/
2003 pod bodem č. 29/03 ze dne 21. 1. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112105

dále jen město Rožnov pod Radhoštěm

a

2. Obec Vidče
zastoupená starostkou obce Mgr. Štěpánkou Mikulenkovou
adresa obecního úřadu: Vidče č. p. 96, PSČ 756 53, Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304433
Bankovní spojení: č. ú. 4120-851/0100

dále jen obec Vidče

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Smluvní strany uvedené v čl. I. této smlouvy uzavírají podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších změn a doplňků, veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány města Rožnova pod Radhoš-
těm (městský úřad) vykonávat namísto orgánů obce Vidče v jejím správním obvodu působnost podle zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků, takto:

a) přestupkové řízení podle § 51 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), o přestupcích uvedených v § 53 odst. 1 zákona, tj. o přestupcích proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou obcím svěřeny, o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, přestupcích proti veřejnému pořádku,
přestupcích proti majetku, jakož i o přestupcích proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvlášt
ních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a o přestupcích na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, tj.
zejména projednávání, rozhodování a ukládání pokut, a to i v blokovém (§ 84 zákona) či příkazním řízení (§ 87 zákona),
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b) výkony rozhodnutí (§ 88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm)
místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Vidče.

3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

4. Výnosy pokut uložených nebo vymožených v řízeních o výkon rozhodnutí Městským úřadem v Rožnově pod Rad-
hoštěm při plnění smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon přenesené působnosti dle čl. II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na úhradě nákladů takto:

a) Obec Vidče zaplatí za každý případ přestupku posuzovaného Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm
v souvislosti s výkonem činnosti dle čl. II. odst. 1. této smlouvy na účet města Rožnova uvedený v záhlaví této
smlouvy částku 400,- Kč. Posuzovaným případem strany rozumí úkony počínající od dojití oznámení o přestupku a
končící vyřízením přestupku (tj. odložením věci — § 66 zákona, postoupení věci — § 71 zákona, zastavením řízení —
§ 76 zákona nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku či dnem nabytí právní moci příkazu, příp.
uložením pokuty v příkazním řízení: pokud bude proti rozhodnutí podáno odvolání, je případ vyřízen až dnem
právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). Posuzovaným případem strany rovněž rozumí případy řízení o výkon
rozhodnutí s tím, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.

b) Ve lhůtě do 30. 8. 2003 zaplatí obec Vidče na účet města Rožnova pod Radhoštěm zálohu na úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy ve výši 1.200,- Kč.

c) Závěrečné vyúčtování nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. této smlouvy provede
město Rožnov pod Radhoštěm do 20. 1. 2004. Ve vyúčtování bude uvedena celková částka za všechny přestupky
posuzované Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s výkonem činností dle čl. II. odst. 1 této
smlouvy snížená o zaplacenou zálohu.

d) Obec Vidče zaplatí v závěrečném vyúčtování uvedenou částku na účet města Rožnova pod Radhoštěm ve lhůtě do
31. 1. 2004.

e) Případné přeplatky na zaplacené záloze budou obci Vidče vráceny na její účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve
lhůtě do 31. 1. 2004.

Čl. IV.
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 Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Obec Vidče předá městu Rožnovu pod Radhoštěm do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy. Město Rožnov pod Radhoštěm vede po dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností  podle čl. II. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých
obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisem, přičemž jeden stejnopis obdrží město Rožnov pod Radhoštěm,
jeden obdrží obec Vidče a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Vidče o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26. 2. 2003

RNDr. Václav Mikušek, v. r. Mgr. Štěpánka Mikulenková, v. r.
starosta Rožnova p. R. starostka obce Vidče

Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 26. 3. 2003.
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16/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená obcemi s rozšířenou působností

Na základě usnesení Rady města Zlína, zde dne 21. 10. 2002 č. j. 546/21R/2002 a usnesení Zastupitelstva města
Vizovice, ze dne 21. 10. 2002 č. j. VIII/117/2002, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tuto

veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1.Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40  Zlín
Kraj: Zlínský
IČ: 00283924
DIČ: 303-00283924
Zastoupené: PhDr. Zdeňkem Dostálem — primátorem
Odpovědný útvar: odbor dopravy MMZ
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100

2. Město Vizovice
Sídlo: Masarykovo náměstí 1007, 763 12  Vizovice
Kraj: Zlínský
IČ: 00284653
Zastoupené: Ing. Vítem Sušilem — starostou města

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 66a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města  Zlína
namísto Městského úřadu města Vizovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností ve správním obvodu města Vizovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně správním orgánem v řízení ve správním obvodu města Vizovice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu města Vizovice přenesenou působnost svěřenou obecnímu
úřadu s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v celém rozsahu:

1) Zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
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2) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
3) Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Vizovice ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek ve výši 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun
českých). Příspěvek se poskytne do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy nabude právní moci. Do třiceti kalendářních dnů po skončení platnosti této smlouvy provede statutární
město Zlín vyúčtování správních poplatků, které byly vybrány za úkony spojené se správním obvodem Vizovice a převe-
de celkovou výši vybraných správních poplatků na účet města.
Město Vizovice dočasně přidělí tři zaměstnance k výkonu předmětné činnosti dle čl. III. magistrátu města Zlína
s nástupem dne 1. 1. 2003 po celou dobu platnosti smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 30. 6. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

2) Město Vizovice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy statutárnímu městu Zlín veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností dle čl. III. této smlouvy. Statutární město Zlín vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. III. této smlouvy.

3) 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.

4) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu a město Vizovice současně vyzve všechny obce spadající do jeho správního
obvodu k vyvěšení této informace na úředních deskách obecních úřadů.

5) Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Statutární město Zlín, jeden
stejnopis obdrží město Vizovice, jeden stejnopis obdrží Zlínský kraj a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohou obdrží Ministerstvo vnitra spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva města Vizovice a pravomocné rozhodnutí
Ministerstva vnitra o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Zlíně dne 5. 11. 2002

PhDr. Zdeněk Dostál, v. r. Ing. Vít Sušila, v. r.
primátor statutárního města Zlína starosta města Vizovice

Rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky o udělení souhlasu nabylo právní moci dne  30. 12. 2002.
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Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené obcemi s rozšířenou působností dne 5. 11. 2002

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 16. 12. 2002 č. usn. 68/24R/2002 a usnesení Rady města Vizovice, ze
dne 16. 12. 2002 č. usn. 17/117/02, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě:

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40  Zlín
Kraj: Zlínský
IČO: 00283924
DIČ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomášem Úlehlou — primátorem
Odpovědný útvar:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100

2. Město Vizovice
Sídlo: Masarykovo náměstí 1007, 763 12  Vizovice
Kraj: Zlínský
IČO: 00284653
Zastoupené: Ing. Vít Sušila — starosta města

II.
Smluvní strany se dohodly na těchto úpravách veřejnoprávní smlouvy:

1) Ze znění článku IV. se vypouští věta: „Do třiceti kalendářních dnů po skončení platnosti této smlouvy provede
statutární město Zlín vyúčtování správních poplatků, které byly vybrány za úkony spojené se správním obvodem
Vizovice a převede celkovou výši vybraných správních poplatků na účet města.“ a nahrazuje se novou větou:
„Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína. Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu statutár-
ního města Zlína.“

2) Dále se vypouští z původního znění článku IV. poslední věta: „Město Vizovice dočasně přidělí tři zaměstnance
k výkonu předmětné činnosti dle čl. III. magistrátu města Zlína s nástupem dne 1. 1. 2003 po celou dobu platnosti
smlouvy.“
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III.

1)    Ostatní ustanovení smlouvy — články I., II., III. a V. zůstávají nedotčena a jsou beze změn.

2) Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Rady města Zlína a Rady města Vizovice.

Ve Zlíně dne 23. 12. 2002

Mgr. Tomáš Úlehla, v. r. Ing. Vít Sušila, v. r.
primátor statutárního města Zlína starosta města Vizovice
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17/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi s rozšířenou působností

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 21. 10. 2002 č. j. 546/21R/2002, a usnesení Rady města Luhačovice, ze
dne 16. 10. 2002 č. j. 18/272/2002, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tuto veřejnoprávní

smlouvu:

I.
Smluvní strany

1.Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínský
IČ: 00283924
DIČ: 303-00283924 (není plátcem)
Zastoupené: PhDr. Zdeňkem Dostálem — primátorem
Odpovědný útvar:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100

2. Město Luhačovice
Sídlo: nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice
Kraj: Zlínský
IČ: 00284165
Zastoupené: Ing. Bohuslavem Marhoulem — starostou města

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 66a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína namísto
Městského úřadu města Luhačovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností ve správním obvodu města Luhačovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této
smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu města Luhačo-
vice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu města Luhačovice přenesenou působnost svěřenou městské-
mu úřadu obce s rozšířenou působností v celém rozsahu:

a) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
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IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu:

1) Poskytne město Luhačovice ze svého rozpočtu statutárnímu městu Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této
smlouvy měsíční příspěvek ve výši 72.967,- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc devět set šedesát sedm korun českých).
Příspěvek je splatný do patnáctého dne každého kalendářního měsíce po dobu platnosti této smlouvy.
Do třiceti kalendářních dnů po skončení platnosti této smlouvy provede statutární město Zlín vyúčtování správních
poplatků, které byly vybrány za úkony spojené se správním obvodem Luhačovice a převede celkovou výši vybra-
ných správních poplatků na účet města.

2) Město Luhačovice dočasně přidělí dva zaměstnance k výkonu předmětné činnosti dle čl. III. magistrátu města Zlína
s nástupem dne 1. 1. 2003 po celou dobu platnosti smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 30. 6. 2003. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

2) Město Luhačovice předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy statutárnímu městu Zlín veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností dle čl. III. této smlouvy. Statutární město Zlín vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. III. této smlouvy.

3) 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.

4) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu a město Luhačovice současně vyzve všechny obce spadající do jeho správního
obvodu k vyvěšení této informace na úředních deskách obecních úřadů.

5) Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží statutární město Zlín, jeden
stejnopis obdrží město Luhačovice, jeden stejnopis obdrží Zlínský kraj a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy
s přílohou obdrží Ministerstvo vnitra spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva města Luhačovice a pravomocné rozhodnu-
tí Ministerstva vnitra o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Zlíně, dne 13. 11. 2002

PhDr. Zdeněk Dostál, v. r. Ing. Bohuslav Marhoul, v. r.
primátor statutárního města Zlína starosta města Luhačovice

Rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 3. 1. 2003.
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Dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě uzavřené obcemi s rozšířenou působností dne 14. 11. 2002

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 16. 12. 2002 č. usn. 68/24R/2002 a usnesení Zastupitelstva města Lu-
hačovice, ze dne 12. 12. 2002 č. usn. II/36/2002-2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek

k veřejnoprávní smlouvě:

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40  Zlín
Kraj: Zlínský
IČO: 00283924
DIČ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomášem Úlehlou — primátorem
Odpovědný útvar:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100

2. Město Luhačovice
Sídlo: nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice
Kraj: Zlínský
IČO: 00284165
Zastoupené: Ing. Bohuslavem Marhoulem — starostou města

II.
Smluvní strany se dohodly na těchto úpravách veřejnoprávní smlouvy:

1) Ze znění článku IV. se vypouští věta: „Do třiceti kalendářních dnů po skončení platnosti této smlouvy provede
statutární město Zlín vyúčtování správních poplatků, které byly vybrány za úkony spojené se správním obvodem
Luhačovice a převede celkovou výši vybraných správních poplatků na účet města.“ a nahrazuje se novou větou:
„Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína. Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu statutár-
ního města Zlína.“

2) Dále se vypouští z původního znění článku IV. poslední věta: „Město Luhačovice dočasně přidělí dva zaměst-
nance k výkonu předmětné činnosti dle čl. III. magistrátu města Zlína s nástupem dne 1. 1. 2003 po celou dobu
platnosti smlouvy.“
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III.

1) Ostatní ustanovení smlouvy — články I., II., III. a V. zůstávají nedotčena a jsou beze změn.
2) Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Rady města Zlína a Rady (Zastupitelstva) města Luhačovice.

Ve Zlíně dne 23. 12. 2002

Mgr. Tomáš Úlehla,v. r. Ing. Bohuslav Marhoul, v. r.
primátor statutárního města Zlína starosta města Luhačovice
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