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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 3

18/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Branky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

19/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Lechotice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

20/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Němčice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

21/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Pacetluky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

22/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Přílepy
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

23/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Roštění
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

24/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Rymice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

25/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Koryčany a obcí Střílky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

26/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Kostelany
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

27/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Lutopecny
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

28/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Vrbka
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

29/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Kunovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozesláno dne 17. prosince 2003

O  B  S  A  H
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30/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Kvasice a obcí Sulimov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

31/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Mrlínek
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

32/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Nová Dědina
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

33/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Provodov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

34/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Rataje
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

35/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Roštín
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

36/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Stříbrnice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

37/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Skaštice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

38/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Soběsuky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

39/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Šelešovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

40/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Kroměříž a obcí Troubky - Zdislavice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

41/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Břestek
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

42/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Huštěnovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

43/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Jankovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

44/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Košíky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

45/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Modrá
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

46/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Polešovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

47/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Salaš
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

48/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Stupava
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

49/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Svárov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

50/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Traplice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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51/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Tučapy
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

52/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Vážany
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

53/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Horní Němčí
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

54/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Korytná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

55/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Pašovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

56/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Prakšice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

57/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Vyškovec
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

58/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Choryně
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

59/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Kelč
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

60/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Loučka
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

61/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Hrobice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

62/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Neubuz
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

63/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Ublo
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

64/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Veselá
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

65/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Zádveřice -Raková
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

66/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Bystřička
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

67/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Malá Bystřice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

68/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Ústí
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

69/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Březnice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

70/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Bezměrov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

71/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Rusava
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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72/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Slavkov pod Hostýnem
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

73/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Martinice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

74/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Prusinovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

75/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Horní Lideč a obcí Francova Lhota
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

76/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Horní Lideč a obcí Lačnov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

77/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Horní Lideč a obcí Lidečko
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

78/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Horní Lideč a obcí Valašská Senice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

79/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hulín a obcí Břest
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

80/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chropyně a obcí Žalkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

81/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chropyně a obcí Žalkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle
zákona č. 359/1990 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu vymezeném § 10 odst.1 a § 13

82/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Jarohněvice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

83/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Lubná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

84/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Zborovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

85/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Zdounky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

86/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Zlobice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

87/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Hostějov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

88/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Medlovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

89/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Nedachlebice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

90/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Topolná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

91/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Velehrad
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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92/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Zlámanec
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

93/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Zlechov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

94/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Študlov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

95VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Klobouky a obcí Poteč
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

96/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Kladeruby
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

97/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Hoš�álková
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

98/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Hvozdná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

99/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Doubravy
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

100/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a městem Fryšták
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti dle  zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů

101/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Zlín a obcí Kašava
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 6Částka 3/2003

18/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Branky, ze dne 10. 3. 2003, č.7-2003 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 14. 1. 2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Branky
č.p. 6,756 45 Branky
IČ: 00303712
zastoupená starostou obce Jaroslavem Einšpieglem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností – město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 00 30 43 87
zastoupené starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů Obce Branky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích v platném znění.

Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Meziříčí místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod Obce Branky.

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Valašské Meziříčí.

Výnos pokut uložených  Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Valašské Meziříčí.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Branky ze svého rozpočtu Městu Valašské Meziříčí
na jeho účet u Komerční banky, a.s. Praha,pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100 var.symbol 21116171,
příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření spáchání přestupku, který se měl
stát ve správním obvodu obce Branky. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Branky zavazuje nahradit ve 2 splátkách, a to k 15. 7. příslušného roku a 15. 1. následujícího
kalendářního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.
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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 uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením

této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

Obec Branky předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy veške-
rou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

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

Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba sou-
hlasu Krajského úřadu Zlín.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Branky, jeden stejnopis
obdrží město Valašské Meziříčí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Branky a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Brankách dne 13. 3. 2003

…………………………………………………
Jaroslav Einšpiegl

obec Branky
v. r.

 Ve Valašském Meziříčí, dne 13. 3. 2003

………………………………………………
JUDr. Jiří Kubeša

Město Valašské Meziříčí
v. r.
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19/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva
uzavřená podle § 63 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení zastupitelstva obce Lechotice
ze dne 6. 5. 2003 č. 6.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená starostou panem Ctiradem Ottou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Lechotice
Lechotice, 768 52 Míškovice
zastoupená starostou panem Františkem Valou
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města Hole-
šova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Lechotice v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Lechotice přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Lechotice.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Hole-
šova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lechotice ze svého rozpočtu městu Holešovu na
jeho účet č. 19-1624-691/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
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vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího
orgánu.
V případě, že dojde ze strany správního orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Lechotice ze svého rozpočtu městu Holešovu na její účet
příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a 15. 1. za II. pololetí předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Lechotice výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl.VI
Společná ustanovení

1) Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy..

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 čtyřech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Lechotice a jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Holešova a zastupitelstva obce Lechotice a pravomocné rozhodnu-
tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V  Lechoticích, dne 16. 5. 2003
 za obec Lechotice:

…………………………………………………
František Vala

starosta
v. r.

V Holešově, dne 20. 5. 2003
za město Holešov:

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 10Částka 3/2003

20/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení zastupitelstva obce Němčice
ze dne 13. 5. 2003 č.3.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená starostou panem Ctiradem Ottou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Němčice
Němčice, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupená starostkou paní Marií Procházkovou
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města Hole-
šova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Němčice v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Němčice přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Němčice.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Hole-
šova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Němčice ze svého rozpočtu městu Holešovu na jeho
účet č. 19-1624-691/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
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Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího
orgánu.
V případě, že dojde ze strany správního orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Němčice ze svého rozpočtu městu Holešovu na její  účet
příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a 15. 1. za II. pololetí předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Němčice výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl.VI
Společná ustanovení

1) Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy..

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 čtyřech  stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Němčice a  jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Holešova a zastupitelstva obce Němčice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V  Němčicích  dne 20. 5. 2003
za obec Němčice:

…………………………………………………
Marie Procházková

starostka
v. r.

V Holešově dne 29. 5. 2003
za město Holešov

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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21/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení zastupitelstva obce Pacetluky
ze dne 25. 4. 2003 č. IV/2003.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená starostou panem Ctiradem Ottou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Pacetluky
Pacetluky, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupená starostou panem Ladislavem Darebníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města Hole-
šova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Pacetluky v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Pacetluky přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Pacetluky.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Hole-
šova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pacetluky ze svého rozpočtu městu Holešovu na
jeho účet č. 19-1624-691/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
¨(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
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Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího
orgánu.
V případě, že dojde ze strany správního orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Pacetluky ze svého rozpočtu městu Holešovu na její
účet příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a 15. 1. za II. pololetí předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Pacetluky výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl.VI
Společná ustanovení

1. Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy..

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 čtyřech  stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Pacetluky a  jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Holešova a zastupitelstva obce Pacetluky a pravomocné rozhodnu-
tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Pacetluky, dne 6. 5. 2003
za obec Pacetluky:

…………………………………………………
Ladislav Darebník

starosta
v. r.

V Holešově, dne 20. 5. 2003
za město Holešov:

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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22/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení zastupitelstva obce Přílepy
ze dne 15. 5. 2003 č. 256/2003.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená starostou panem Ctiradem Ottou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Přílepy
Přílepy, 769 01 Holešov
zastoupená starostou panem Rudolfem Solařem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města Hole-
šova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Přílepy v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Přílepy přenesenou působnost podle § 53 odst.1
zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Přílepy.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Hole-
šova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Přílepy ze svého rozpočtu městu Holešovu na jeho
účet č. 19-1624-691/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
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Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího
orgánu.
V případě, že dojde ze strany správního orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Přílepy ze svého rozpočtu městu Holešovu na její  účet
příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a 15. 1. za II. pololetí předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Přílepy výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl.VI
Společná ustanovení

1. Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy..

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 čtyřech  stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Přílepy a  jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Holešova a zastupitelstva obce Přílepy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Přílepech, dne 16. 5. 2003
 za obec Přílepy:

…………………………………………………
Rudolf Solař

starosta
v. r.

V Holešově, dne 20. 5. 2003
za město Holešov:

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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23/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení zastupitelstva obce Roštění
ze dne 6. 3. 2003 č. 3/20003.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená starostou panem Ctiradem Ottou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Roštění
Roštění, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupená starostou panem Ladislavem Zajícem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města Hole-
šova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Roštění v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Roštění přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Roštění.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Hole-
šova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Roštění ze svého rozpočtu městu Holešovu na jeho
účet č. 19-1624-691/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
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Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího
orgánu.
V případě, že dojde ze strany správního orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Roštění ze svého rozpočtu městu Holešovu na její  účet
příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a 15. 1. za II. pololetí předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Roštění výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl.VI
Společná ustanovení

1. Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy..

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 čtyřech  stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Roštění a  jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Holešova a zastupitelstva obce Roštění a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Roštění, dne 7. 3. 2003
za obec Roštění:

…………………………………………………
Ladislav Zajíc

starosta
v. r.

V Holešově, dne 24. 4. 2003
za město Holešov:

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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24/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení zastupitelstva obce Rymice
ze dne 25. 4. 2003 č.4.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupená starostou panem Ctiradem Ottou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Rymice
Rymice, 769 01 Holešov
zastoupená starostou panem Ing. Martinem Bartíkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města Hole-
šova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Rymice v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Rymice přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Rymice.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Hole-
šova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rymice ze svého rozpočtu městu Holešovu na jeho
účet č. 19-1624-691/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
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Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího
orgánu.
V případě, že dojde ze strany správního orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Rymice ze svého rozpočtu městu Holešovu na její  účet
příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a 15. 1. za II. pololetí předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Rymice výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl.VI
Společná ustanovení

1) Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy..

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 čtyřech  stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Rymice a  jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Holešova a zastupitelstva obce Rymice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V  Rymicích  dne 20. 5. 2003
za obec Rymice:

…………………………………………………
Ing. Martin Bartík

starosta
v. r.

V Holešově dne 29. 5. 2003
za město Holešov

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 20Částka 3/2003

25/VS/2003

Na základě usnesení rady města Koryčany ze dne 5. 3. 2003 č. 8/2003 a usnesení zastupitelstva obce Střílky
ze dne 21. 3. 2003, č. 2/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Koryčany
se sídlem v Koryčanech, Náměstí 401, kraj Zlínský
IČ 00287334
zast. starostou města panem Ing. Miroslavem Máčelem
dále jen "město Koryčany"

2. Obec Střílky
se sídlem ve Střílkách, Hlavní 12, kraj Zlínský
IČ 00287776
zast. starostou panem Milanem Endlicherem
dále jen "obec Střílky"

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů budou orgány města Koryčany
vykonávat namísto orgánů obce Střílky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) a  § 53
odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.Na základě této smlouvy budou orgány
města Koryčany místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Střílky.

2. Správní poplatky vybírané městským úřadem Koryčany při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Kory-
čany.

3. Výnos pokut, uložených orgány města Koryčany při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Koryčany.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Střílky ze svého rozpočtu městu Koryčany na
jeho účet č.1483132319/0800 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 200,- Kč za každý projednaný přestupek. Pro
jednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku,
(tj.odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).Příspěvek lze vyúčtovat až po
nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp.odvolacího orgánu.

2. V případě, že došlo ze strany správního orgánů města Koryčany k odložení věci před zahájením řízení o přestupku
či  postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Střílky ze svého rozpočtu městu Koryčany na její  účet
příspěvek ve výši 100,- Kč.
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3. Příspěvek poskytne obec Střílky na základě faktury, kterou město Koryčany vystaví za období kalendářního polole-
tí.

4. Město Koryčany má povinnost předložit obci Střílky výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do deseti dnů
od ukončení pololetí.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

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

Čl.VI
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

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

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Koryčany, jeden stejnopis
obdrží obec Střílky a  jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad ve Zlíně spolu s
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Koryčany a usnesení rady obce Střílky o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Koryčanech, dne 27. 3. 2003

………………………………………
Milan Endlicher

v. r.

………………………………………………
    Ing. Miroslav Máčel

v. r.
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26/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kostelany, ze dne 17. 2. 2003, č.17/2003 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13. 3. 2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Kostelany
zastoupená starostou obce Janem Petříkem
Adresa: Obecní úřad Kostelany, Kostelany 109, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 00287253
(dále jen Obec Kostelany)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Kostelany v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
§ 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle
citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních ko-
munikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Kostelany.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Kostelany ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
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účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže. Řešeným přestupkem
strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku pravomocným rozhod-
nutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z důvodu důkazní nouze
nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení řízení o přestupku
nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5. 12. 2003 předloží Obci Kostelany vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30. 11. 2003,
formou faktury a Obec Kostelany se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15. 12. 2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován

v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Kostelany předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Kostelany, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Kostelany a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

V Kostelanech dne 20. 3. 2003

…………………………………………………
Jan Petřík

starosta obce Kostelany
v. r.

V Kroměříži dne 18. 3. 2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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27/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lutopecny, ze dne 10. 3. 2003, č.56/2003 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13. 3. 2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Lutopecny
zastoupená starostou obce Josefem Bazalkou
Adresa: Obecní úřad Lutopecny, č.p. 1, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 00287474
(dále jen Obec Lutopecny)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Lutopecny v jejím správním obvodu přenesenou působnost pod-
le § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle
citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních ko-
munikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Lutopecny.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Lutopecny ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
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jeho účet u Komerční Banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5. 12. 2003 předloží  obci Lutopecny vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30. 11. 2003,
formou faktury a Obec Lutopecny se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15. 12. 2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Lutopecny předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec
ních 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 Obec Lutopecny, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Lutopecny a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

V Lutopecnách  dne 26. 3. 2003

…………………………………………………
Josef Bazalka

starosta obce Lutopecny
v. r.

V Kroměříži dne 18. 3. 2003

………………………………………………
Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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28/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vrbka, ze dne 24. 4. 2003, č.1/V4/03 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 24. 4. 2003, č.278-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Vrbka
zastoupená starostkou obce Bronislavou Ševčíkovou
Adresa: Obecní úřad Vrbka, č.p. 69, 768 21 Kvasice
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 47930284
(dále jen Obec Vrbka)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Vrbka v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání
přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestup-
ky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních práv-
ních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Vrbka.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Vrbka ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
účet u Komerční Banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. v blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/
1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. V příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Vrbka vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Vrbka se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Vrbka předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Vrbka, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Vrbka a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

  Ve Vrbce  dne 26.5.2003

…………………………………………………
Bronislava Ševčíková
starostka obce Vrbka

v. r.

V Kroměříži dne 6.5.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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29/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce (Rady obce Kunovice), ze dne 5. března 2003, č.3/6 a usnesení Rady města
Valašské Meziříčí, ze dne 14.1.2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Kunovice
Sídlo: Kunovice č. 153
IČO: 00635812
zastoupená starostou obce Petrem Marečkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
Sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 30 43 87
zastoupené starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63, odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů Obce Kunovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53, odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích v platném znění.

Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Meziříčí místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod Obce Kunovice.

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Valašské Meziříčí.

Výnos pokut uložených  Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Valašské Meziříčí.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Kunovice ze svého rozpočtu Městu Valašské Mezi-
říčí na jeho účet u Komerční banky, a.s. Praha,pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100 var.symbol 21116171,
příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření spáchání přestupku, který se měl
stát ve správním obvodu obce Kunovice. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnu-
tí.

Příspěvek se obec Kunovice zavazuje hradit ve 2 splátkách, a to k 15.7. příslušného roku a 15.1. následujícího
kalendářního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.
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Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy

nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

Obec Kunovice předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy veške-
rou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

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

Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba sou-
hlasu Krajského úřadu Zlín.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Kunovice, 1 stejnopis obdrží
město Valašské Meziříčí a 1 stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Kunovice a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Kunovicích dne 12.3.2003

…………………………………………
Petr Mareček

obec Kunovice
v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 12.3.2003

…………………………………………
JUDr. Jiří Kubeša

Město Valašské Meziříčí
v. r.
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30/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Sulimov , ze dne 12.2.2003,č.4/2003 a usnesení Rady obce Kvasice,
ze dne 3.3.2003, č.8/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Sulimov
zastoupená starostou obce Josefem DAŇKEM
Obecní úřad Sulimov č.p. 51, kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ
(dále jen "Sulimov")
a
2. Obec Kvasice
zastoupené starostou obce Zdeňkem KOHOUTEM
Obecní úřad Kvasice, nám. A. Dohnala 18, kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti KROMĚŘÍŽ
(dále jen "Kvasice")

Čl. 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., budou orgány obce Kvasice
vykonávat namísto orgánu obce Sulimov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen přestupkový zákon - "PZ", takto:

a) rozhodování ve správním řízení podle § 21 odst. 1 písm. b), c), g), PZ
b) rozhodování ve správním řízení podle § 30 odst. 1 písm. a), PZ
c) rozhodování ve správním řízení podle § 46 odst. 2, PZ
d) rozhodování ve správním řízení podle § 47 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), PZ
e) rozhodování ve správním řízení podle § 48, PZ
f) rozhodování ve správním řízení podle § 49 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), PZ
g) rozhodování ve správním řízení podle § 50 odst. 1 písm. a), b), c), PZ

2) Na základě této smlouvy budou orgány obce Kvasice, místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Sulimov.

3) Výnos z pokut uložených orgánem obce Kvasice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu obce Kvasice.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Sulimov ze svého rozpočtu obci Kvasice na její účet
č. 1483115359/0800, příspěvek ve výši 415,- Kč slovy: čtyřistapatnáct korun za každý kalendářní měsíc, počínaje měsí-
cem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v úhrnné částce za všechny měsíce kalendář-
ního roku na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.
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Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Sulimov předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy obci Kvasice veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Obec Kvasice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15-ti 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 Obec Sulimov, jeden stejnopis
obdrží obec Kvasice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Sulimov a usnesení Rady obce Kvasice o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Kvasicích dne 3.4.2003

 …………………………………………………
Josef Daněk

starosta obce Sulimov
v. r.

………………………………………………
Zdeněk Kohout

starosta obce Kvasice
v. r.
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31/VS/2003

Veřejnoprávní smlouvav uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne 25.2.2003 č. 5/7/03 a usnesení zastupitelstva obce
Mrlínek ze dne 28.3.2003 č.28/3/2003.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Bystřice pod Hostýnem
adresa městského úřadu Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

2. Obec Mrlínek
adresa obecního úřadu Mrlínek 54, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná zastoupené starostou Pavlem Hynkem
do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Bystřice pod Hostýnem

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města
Bystřice pod Hostýnem vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu Mrlínek v rozsahu uvedeném v článku
III této smlouvy.

Čl. III
Určení rozsahu

1. Městský úřad města Bystřice pod Hostýnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Mrlínek přenesenou působ-
nost podle § 53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v
řízeních pro správní obvod obce Mrlínek.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města  Bys-
třice pod Hostýnem.

4. Výnos pokut, uložených orgány města  Bystřice pod Hostýnem při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu při
plnění této smlouvy.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Mrlínek ze svého rozpočtu městu Bystřici pod
Hostýnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
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Projednáním přestupku dle předchozí věty strany rozumí úkony počínající oznámením přestupku a končící vyříze-
ním přestupku, tedy odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení po
zahájení řízení dle § 76 zákona, uložením pokuty v blokovém řízení či vydání jiného rozhodnutí o přestupku v
příslušném správním řízení.
Příspěvek lze vyúčtovat až po vyřízení přestupku. V případě vydání rozhodnutí o přestupku lze příspěvek vyúčtovat
až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V případě, že došlo ze strany orgánů města  Bystřice pod Hostýnem k postoupení věci jinému správnímu orgánu dle
§ 55 odst. 4 zákona, poskytne obec Mrlínek ze svého rozpočtu městu Bystřici pod Hostýnem na jeho účet příspěvek
na úhradu nákladů ve výši 50,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději do
15.7. za I. pololetí roku a 15.1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projednaných
přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst.4 zákona.

Čl.V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Město Bystřice pod Hostýnem povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výko-
nem činností podle čl. III této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města  Bystřice pod Hostýnem a zastupitelstva obce Mrlínek a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

 V Mrlínku dne 28.3.2003

…………………………………………………
Pavel Hynek
obec Mrlínek

v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26.2.2003

………………………………………………
Mgr. Zdeněk Pánek

město Bystřice pod Hostýnem
v. r.
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32/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nová Dědina, ze dne 25.2.2003, č.2/02/2003 a usnesení Rady města
Kroměříže, ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Nová Dědina
zastoupená starostkou obce Marií Musilovou
Adresa: Obecní úřad Nová Dědina, 768 21 Kvasice
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287555
(dále jen Obec Nová Dědina)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Nová Dědina v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k
projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní sprá-
vě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému
pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány poruše-
ním zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Nová Dědina.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Nová Dědina ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
jeho účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,-Kč za
každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 35 Částka 3/2003

Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Nová Dědina vyúčtování přestupků, řešených ke dni
30.11.2003, formou faktury a Obec Nová Dědina se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Nová Dědina předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Nová Dědina, jeden stejno-
pis obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstva Obce Nová Dědina a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Nové Dědině dne 24.3.2003

…………………………………………………
Marie Musilová

starostka obce Nová Dědina
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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33/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 13.1.2003 č.usn. 89/1R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Provodov,
ze dne 3.3.2003, č.usn..........., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

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: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností

2. obec Provodov
Sídlo: Provodov 28
Kraj: Zlínský
IČO: 00284378
DIČ: ……………………..
Zastoupené: Antonínem Gallou - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto Obecního úřadu obce Provodov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu
obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním
obvodu obce Provodov.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Provodov přenesenou působnost podle ustanovení
§ 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

2) Na základě této smlouvy budou orgány statutárního města Zlína místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Provodov.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm.
d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutár
ního města Zlína.
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4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Provodov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projedná-
vaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura bude vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsaho-
vat počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31.12.2003.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec

ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Žádost o zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje zašle Krajskému úřadu Statutární město Zlín.

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  4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 1 stejnopis
obdrží obec Provodov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva/Rady˙ obce Provodov a pravomocné roz-
hodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 V Provodově, dne   17.03.2003

…………………………………………………
 Antonín Galla

 primátor statutárního města Zlína
v. r.

Ve Zlíně, dne 17.02.2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

starosta obce Provodov
v. r.
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34/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Rataje, ze dne 24.2.2003, č.51/2003 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Rataje
zastoupená starostou obce Antonínem Říkovským
Adresa: Obecní úřad Rataje , Rataje č.p.139, PSČ 768 12
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 00287679
(dále jen Obec Rataje)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Rataje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání
přestupků Města Kroměříže projednávat dlecitovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, pře-
stupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání
a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Rataje.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Rataje ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Rataje vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Rataje se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Rataje předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Rataje, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Rataje a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Ratajích dne 20.3.2003

…………………………………………………
Antonín Říkovský

starosta obce Rataje
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 40Částka 3/2003

35/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Roštín, ze dne 27.2.2003, č.4 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Roštín
zastoupená starostou obce Radovanem Manem
Adresa: Obecní úřad Roštín, č.p.450, PSČ 768 03
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287695
(dále jen Obec Roštín)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Roštín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle
citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních ko-
munikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Roštín.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Roštín ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
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za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Roštín vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Roštín se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Roštín předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Roštín, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Roštín a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

 V Roštíně dne 31.3.2003

…………………………………………………
Radovan Man

starosta obce Roštín
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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36/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Stříbrnice, ze dne 7.5.2003, č.4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Stříbrnice
se sídlem Obecního úřadu ve Stříbrnicích, č.p. 124, PSČ 687 09
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. Františkem Píš�kem
IČO: 00542229
číslo účtu: 10524721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Stříbrnice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod Obce Stříbrnice.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Stříbrnice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Stříbrnice.Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Stříbrnice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.

2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Stříbrnice, vystaví město Uherské Hradiště obci Stříbrnice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 43 Částka 3/2003

Čl. IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude

právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Stříbrnice předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Stříbrnice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Stříbrnice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Stříbrnice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Stříbrnice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Stříbrnice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Stříbrnicích dne 12.5.2003

…………………………………………………
Ing. František Píštěk

starosta obce Stříbrnice
v. r.

 V Uherském Hradišti, dne .........

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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37/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Skaštice, ze dne 11.3.2003,č.5/2003 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Skaštice
zastoupená starostou obce Richardem Novákem
Adresa: Obecní úřad Skaštice, č.p.113, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 00488909
(dále jen Obec Skaštice)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Skaštice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání
přestupků Města Kroměříže projednávat dlecitovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech,
které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, pře-
stupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání
a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2. Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Skaštice.

3. Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4. Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Skaštice ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2. Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Skaštice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Skaštice se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3. Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Skaštice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec
ních 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 o jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Skaštice, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Skaštice a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

Ve Skašticích dne 24.3.2003

…………………………………………………
Richard Novák

starosta obce Skaštice
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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38/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Soběsuky, ze dne 3.3.2003,č.4/02-06 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Soběsuky
zastoupená starostkou obce Vilmou Prchalovou
Adresa: Obecní úřad Soběsuky, č.p.23, 768 02 Zdounky
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287741
(dále jen Obec Soběsuky)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Soběsuky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
§ 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,

2. ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle
citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních ko-
munikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

3. Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Soběsuky.

4. Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

5. Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Soběsuky ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
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jeho účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč za
každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.

2. Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

3. Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Soběsuky vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Soběsuky se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

4. Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Soběsuky předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec
ních 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 Obec Soběsuky, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Soběsuky a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

V Soběsukách dne 20.3.2003

…………………………………………………
Vilma Prchalová

starostka obce Soběsuky
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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39/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Šelešovice, ze dne 11.3.2003,č.3/2003 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Šelešovice
zastoupená starostou obce Antonínem Vrzalem
Adresa: Obecní úřad Šelešovice, č.p.93, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 70890587
(dále jen Obec Šelešovice)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Šelešovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
§ 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,

2. ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle
citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořád-
ku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních ko-
munikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

3. Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Šelešovice.

4. Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

5. Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Šelešovice ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
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jeho účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč za
každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.

2. Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

3. Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Šelešovice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Šelešovice se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

4. Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Šelešovice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Šelešovice, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Šelešovice a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

V Šelešovicích dne 26.3.2003

…………………………………………………
Antonín Vrzal

starosta obce Šelešovice
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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40/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Troubky-Zdislavice, ze dne 5.2.2003,č.002 a usnesení Rady města
Kroměříže, ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Troubky - Zdislavice
zastoupená starostou obce Františkem Čechem
Adresa: Obecní úřad Troubky - Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287822
(dále jen Obec Troubky - Zdislavice)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Troubky - Zdislavice  v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže
projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny,
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož
i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na
pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léči-
vých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Troubky - Zdislavice.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Troubky-Zdislavice ze svého rozpočtu Městu Kro-
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měříž na jeho účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve
výši 500,- Kč za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Troubky-Zdislavice vyúčtování přestupků, řešených ke dni
30.11.2003, formou faktury a Obec Troubky-Zdislavice se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Troubky-Zdislavice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Troubky-Zdislavice, jeden
stejnopis obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Troubky-Zdislavice a usnesení Rady města Kroměříže o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.

 V Troubkách-Zdislavicích  dne   20.03.2003 ˙

…………………………………………………
František Čech

starosta obce Troubky-Zdislavice
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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41/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Břestek,
ze dne 2. května 2003 a 21/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Břestek
se sídlem Obecního úřadu v Břestku, č.p. 300, PSČ 687 08,
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Josefem Grebeníčkem
IČO: 542 253
číslo účtu: 1039978/0300

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů Obce Břestek v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých řízeních  pro správní obvod obce Břestek.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Břestek se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Břestek. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Břestek zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 53 Částka 3/2003

2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Břestek, vystaví město Uherské Hradiště obci Břestek faktu-
ru na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Břestek  předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Břestek zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Břestek před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Břestek ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Břestek, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Břestek a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Břestku dne 5.5.2003

Josef Grebeníček
starosta obce Břestek

v. r.

V Uherském Hradišti, dne 7.5.2003

Ing. Libor Karásek
starosta města Uherské Hradiště

v. r.
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42/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Huštěnovice, ze dne 7.5.2003, č.3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Huštěnovice
se sídlem Obecního úřadu v Huštěnovicích, č.p. 92, PSČ 687 03,
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Františkem Čevelou
IČO: 290971
číslo účtu: 5223-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů Obce Huštěnovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související
s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních
rozhodnutí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých řízeních  pro správní obvod obce Huštěnovice.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Huštěnovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přene-
sené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za
každé vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Huštěnovice. Takto
zpoplatněna budou i přestupková řízení obcí Huštěnovice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy
neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Huštěnovice, vystaví město Uherské Hradiště obci Huštěno-
vice fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Huštěnovice  předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Huštěnovice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Huštěnovice před uzavřením této veřejnoprávní smlou-
vy, obcí Huštěnovice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské
Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Huštěnovice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Huštěnovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Huštěnovicích dne 19.5.2003

…………………………………………………
František Čevela

starosta obce Huštěnovice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne .........

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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 43/VS/2003

Veřejnoprávní  smlouva uzavřena  obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Jankovice, ze dne 25.4.2003, č.4/2003 bod č.3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Jankovice
se sídlem Obecního úřadu v Jankovicích, č.p. 15, PSČ 687 04
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostkou Annou Vydržalovou
IČO: 00542369
číslo účtu: 9523-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Jankovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Jankovice.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Jankovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Salaš. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Jankovice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Jankovice, vystaví město Uherské Hradiště obci Jankovice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Jankovice předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Jankovice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Jankovice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Jankovice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jankovice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Jankovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště

8. souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje

9. udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Jankovicích dne 28.4.2003

…………………………………………………
Anna Vydržalová

starostka obce Jankovice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 7.5.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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44/VS/2003

Veřejnoprávní  smlouva uzavřena obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Košíky,
ze dne 12.3.2003 č.1/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Košíky
se sídlem Obecního úřadu v Košíkách, č.p. 172, PSČ 687 04
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Mgr. Jaroslavem Šlechtou
IČO: 542 377
číslo účtu: 10022721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Košíky v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Košíky.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Košíky se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Košíky. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Košíky zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Košíky, vystaví město Uherské Hradiště obci Košíky fakturu
na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Košíky předá do 10ti dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Košíky zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Košíky před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Košíky ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Košíky, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Košíky a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

 V  Košíkách

 …………………………………………………
Mgr. Jaroslav Šlechta
starosta obce Košíky

v. r.

V Uherském Hradišti, dne 29.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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45/VS/2003

Veřejnoprávní  smlouva uzavřena obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Modrá,
ze dne 3.4.2003 č.3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Modrá
se sídlem Obecního úřadu v Modré, č.p. 170, PSČ 687 06
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Miroslavem Kovaříkem
IČO: 362344
číslo účtu: 1543082369/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Modrá v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výko-
nem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnutí
vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Modrá.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Modrá se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Modrá. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Modrá zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Modrá, vystaví město Uherské Hradiště obci Modrá fakturu
na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Modrá předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu souvi-
sející s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Modrá zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Modrá před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Modrá ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Modrá, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Modrá a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

 V  Modré

…………………………………………………
Miroslav Kovařík

starosta obce Modrá
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 29.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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46/VS/2003

Veřejnoprávní  smlouva uzavřena  obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Polešovice, ze dne 31.3.2003 č.11, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Polešovice
se sídlem Obecního úřadu v Polešovicích, č.p. 242, PSČ 687 37
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Miroslavem Panáčkem
IČO: 00291251
číslo účtu: 3623721/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Polešovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Polešovice.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Polešovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenese-
né působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za
každé vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Polešovice. Takto
zpoplatněna budou i přestupková řízení obcí Polešovice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy
neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Polešovice, vystaví město Uherské Hradiště obci Polešovice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Polešovice předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Polešovice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Polešovice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Polešovice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Polešovice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Polešovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V  Polešovicích

…………………………………………………
Miroslav Panáček

starosta obce Polešovice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 2.5.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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47/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Salaš,
ze dne 16.5.2003, č.4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Salaš
se sídlem Obecního úřadu v Salaši, č.p. 85, PSČ 687 06, Velehrad
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Píš�kem
IČO: 00362417
číslo účtu: 12925721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Salaš v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s výko-
nem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnutí
vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod Obce Salaš.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Salaš se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Salaš. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Salaš zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Salaš, vystaví město Uherské Hradiště obci Salaš fakturu na
úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Salaš  předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Salaš zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působnost
podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Salaš před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy, obcí
Salaš ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Salaš, jeden stejnopis obdrží
město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Salaš a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Salaši dne 16.5.2003

 …………………………………………………
Ing. Zdeněk Píštěk
starosta obce Salaš

v. r.

V Uherském Hradišti, dne .........

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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48/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Stupava,
ze dne 28.2.2003, č.1/III/3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Stupava
se sídlem Obecního úřadu ve Stupavě, č. 47, PSČ 686 01,
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. Jindřichem Kovářem, CSc
IČO: 00362484
číslo účtu: 15624721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Stupava v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých řízeních  pro správní obvod obce Stupava.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Stupava se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Stupava. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Stupava zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Stupava, vystaví město Uherské Hradiště obci Stupava
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Stupava předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu sou-
visející s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Stupava zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Stupava před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Stupava ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Stupava, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Stupava a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve  Stupavě dne 28.3.2003

…………………………………………………
Ing. Jindřich Kovář, CSc

starosta obce Stupava
v. r.

V Uherském Hradišti, dne .........

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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49/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Svárov,
ze dne 28.3.2003, č.1, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Svárov
se sídlem Obecního úřadu ve Svárově, č.p. 74, PSČ 687 12,
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Vladimírem Ježem
IČO: 00542237
číslo účtu: 11025721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Svárov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých řízeních  pro správní obvod obce Svárov.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Svárov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Svárov. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Svárov zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Svárov, vystaví město Uherské Hradiště obci Svárov fakturu
na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Svárov  předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Svárov zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Svárov před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Svárov ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Svárov, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Svárov a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve  Svárově dne 19.5.2003

…………………………………………………
Vladimír Jež

starosta obce Svárov
v. r.

V Uherském Hradišti, dne .........

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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50/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Traplice,
ze dne 31.3.2003 č.6/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Traplice
se sídlem Obecního úřadu v Traplicích, č.p. 404, PSČ 687 04
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Pavlem Chrástkem
IČO: 00291439
číslo účtu: 1543064339/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Traplice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Traplice.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Traplice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Traplice. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Traplice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Traplice, vystaví město Uherské Hradiště obci Traplice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Traplice předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu sou-
visející s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Traplice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Traplice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Traplice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Traplice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Traplice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Traplicích

…………………………………………………
Chrástek Pavel

starosta obce Traplice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 29.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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51/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Tučapy,
ze dne 24.4.2003 č.1, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Tučapy
se sídlem Obecního úřadu v Tučapech, č.p. 30, PSČ 687 09
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Františkem Hrančíkem
IČO: 362 506
číslo účtu: 13020-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Tučapy v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Tučapy.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Tučapy se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Tučapy. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Tučapy zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Tučapy, vystaví město Uherské Hradiště obci Tučapy fakturu
na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Tučapy předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu souvi-
sející s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Tučapy zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Tučapy před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Tučapy ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Tučapy, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Tučapy a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Tučapech, dne 25.4.2003

…………………………………………………
František Hrančík

starosta obce Tučapy
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 29.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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52/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena  obcemi

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Vážany,
ze dne 4.dubna.2003 č.3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Vážany
se sídlem Obecního úřadu ve Vážanech, č.p. 20, PSČ 687 37
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Františkem Drobilem
IČO: 542318
číslo účtu: 11121-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Vážany v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Vážany.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Vážany se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Salaš. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Vážany zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 75 Částka 3/2003

2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Vážany, vystaví město Uherské Hradiště obci Vážany faktu-
ru na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato
smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Vážany předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu sou-
visející s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Vážany zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Vážany před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Vážany ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

5. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vážany, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Vážany a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

Ve Vážanech dne 4.4.2003

František Drobil
starosta obce Vážany

v. r.

V Uherském Hradišti, dne 29.4.2003

 Ing. Libor Karásek
starosta města Uherské Hradiště

v. r.
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53/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Horní Němčí, Horní Němčí čp. 160, 687 64  Horní Němčí
zastoupená starostou p. Miroslavem Bahulou
IČO 00290947
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO 00291463
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Horní Němčí ze dne 30.12.2002, č.23/02 a usnesení Rady města Uherského
Brodu ze dne 29.1.2003, č.94/R05/03, uzavírají níže smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek 3
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
Města Uherského Brodu namísto orgánů obce Horní Němčí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními záko-
ny orgánům obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto smlouvou a budou tak místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Článek 4
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Uherského Brodu budou ve správním obvodu obce Horní Němčí vykonávat přenesenou působnost
svěřenou orgánům každé obce ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu ustanovení § 53 odst.1 tohoto zákona.

Článek 5
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Horní Němčí 500,00 Kč (slovy: pětsetkorunčeských)
za každou projednanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet Města Uherský Brod č. 19-721721/0100 na
základě zaslaného přehledu projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.

Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.

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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí orgánů obce Horní Němčí a usnesení Rady města Uherského  Brodu a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28.2.200

……………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

……………………………………
Miroslav Bahula

starosta obce
v. r.
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54/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Korytná, Korytná čp. 297, 687 52  Korytná
zastoupená starostou p. Vladimírem Jančou
IČO 00291030
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO 00291463
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Korytná ze dne 11.4.2003, č.4 a usnesení Rady města Uherského Brodu ze dne
29.1.2003, č.94/R05/03, uzavírají níže smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek 3
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
Města Uherského Brodu namísto orgánů obce Korytná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto smlouvou a budou tak místně příslušnými správní-
mi orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Článek 4
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Uherského Brodu budou ve správním obvodu obce Korytná vykonávat přenesenou působnost svěře-
nou orgánům každé obce ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, v rozsahu ustanovení § 53 odst.1 tohoto zákona.

Článek 5
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Korytná 500,00 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za
každou projednanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet Města Uherský Brod č. 19-721721/0100 na
základě zaslaného přehledu projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.

Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.

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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí orgánů obce Korytná a usnesení Rady města Uherského  Brodu a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 14.4.2003

 ……………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

……………………………………
Vladimír Janča
starosta obce

v. r.
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55/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Pašovice, Pašovice čp. 100, 687 56  Pašovice
zastoupená starostou p. Jaromírem Čápem
IČO 00542326
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO 00291463
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Pašovice ze dne 24.4.2003, č.7/ZO02/03 a usnesení Rady města Uherského
Brodu ze dne 29.1.2003, č.94/R05/03, uzavírají níže smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek 3
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
Města Uherského Brodu namísto orgánů obce Pašovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto smlouvou a budou tak místně příslušnými správní-
mi orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Článek 4
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Uherského Brodu budou ve správním obvodu obce Pašovice vykonávat přenesenou působnost svěře-
nou orgánům každé obce ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, v rozsahu ustanovení § 53 odst.1 tohoto zákona.

Článek 5
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Pašovice 500,00 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za
každou projednanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet Města Uherský Brod č. 19-721721/0100 na
základě zaslaného přehledu projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.

Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.

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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí orgánů obce Pašovice a usnesení Rady města Uherského  Brodu a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28.4.2003

 ……………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

 starosta města
v. r.

……………………………………
Jaromír Čáp
starosta obce

v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 82Částka 3/2003

56/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Prakšice, Prakšice čp. 29, 687 56  Prakšice
zastoupená starostou p. Vladimírem Vlkem
IČO 00291277
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO 00291463
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Prakšice ze dne 30.4.2003, č.3/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29.1.2003, č.94/R05/03, uzavírají níže smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek 3
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
Města Uherského Brodu namísto orgánů obce Prakšice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto smlouvou a budou tak místně příslušnými správní-
mi orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Článek 4
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Uherského Brodu budou ve správním obvodu obce Prakšice vykonávat přenesenou působnost svěře-
nou orgánům každé obce ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, v rozsahu ustanovení § 53 odst.1 tohoto zákona.

Článek 5
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Prakšice 500,00 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za
každou projednanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet Města Uherský Brod č. 19-721721/0100 na
základě zaslaného přehledu projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.

Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.

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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí orgánů obce Prakšice a usnesení Rady města Uherského  Brodu a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 2.5.2003

……………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

……………………………………
Vladimír Vlk
starosta obce

v. r.
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57/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Vyškovec, Vyškovec čp. 138, 687 74 p. Starý Hrozenkov
zastoupená starostou p. Aloisem Kročilem
IČO 00542342
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Vyškovec ze dne 28.2.2003, č.1/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29.1.2003, č.94/R05/03, uzavírají níže smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

Článek 3
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
Města Uherského Brodu namísto orgánů obce Vyškovec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony
orgánům obce v jejich správním obvodu v rozsahu vymezeném touto smlouvou a budou tak místně příslušnými správní-
mi orgány v řízení ve správním obvodu obce.

Článek 4
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Uherského Brodu budou ve správním obvodu obce Vyškovec vykonávat přenesenou působnost svě-
řenou orgánům každé obce ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, v rozsahu ustanovení § 53 odst.1 tohoto zákona.

Článek 5
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Vyškovec 500,00 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za
každou projednanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet Města Uherský Brod č. 19-721721/0100 na
základě zaslaného přehledu projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.

Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů
kraje.

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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří rozhodnutí orgánů obce Vyškovec a usnesení Rady města Uherského  Brodu a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28.2.2003

…………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

………………………
Alois Kročil
starosta obce

v. r.
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58/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Choryně, ze dne 9.5.2003, č.VII/3 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 14.1.2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Choryně
Sídlo: Choryně 200, 756 42
zastoupená starostou obce Lubomírem Hadvičákem
IČO: 303844
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
Sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 30 43 87
zastoupené starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů Obce Choryně v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích v platném znění.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Meziříčí místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod Obce Choryně.

3) Správní poplatky vybírané Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Valašské Meziříčí.

4) Výnos pokut uložených  Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Valašské Meziříčí.

Čl. III
Úhrada nákladů

 Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Choryně ze svého rozpočtu Městu Valašské Mezi-
říčí na jeho účet u Komerční banky, a.s. Praha,pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100 var.symbol 21116171,
příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se
měl stát ve správním obvodu obce Choryně. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhod-
nutí.

Příspěvek se obec Choryně zavazuje nahradit ve 2 splátkách, a to k 15.7. příslušného roku a 15.1. následujícího
kalendářního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 87 Částka 3/2003

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

Obec Choryně předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělení souhlasu
s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy veške-
rou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

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

Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba sou-
hlasu Krajského úřadu Zlín.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Choryně, jeden stejnopis
obdrží město Valašské Meziříčí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Choryně a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Choryni dne 13.5.2003

…………………………………………………
Lubomír Hadvičák

starosta
v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 15.5.2003

………………………………………………
JUDr. Jiří Kubeša

Město Valašské Meziříčí
v. r.
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59/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Kelč, ze dne 23.4.2003, č.87/7 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 14.1.2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Kelč
Sídlo: Kelč, 5, 756 43
IČO: 00303925
zastoupená starostou města Ing. Stanislavem Pitrunem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
Sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 30 43 87
zastoupené starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů města Kelč v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění.

Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Meziříčí místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod města Kelč.

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Valašské Meziříčí.

Výnos pokut uložených  Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Valašské Meziříčí.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Kelč ze svého rozpočtu Městu Valašské Meziříčí na
jeho účet u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100 var.symbol 21116171, pří-
spěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát
ve správním obvodu města Kelč. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se město Kelč zavazuje hradit ve 2 splátkách, a to k 15.7. příslušného roku a 15.1. následujícího kalendář-
ního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.
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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 uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

Město Kelč předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělení souhlasu s
uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy veške-
rou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

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

Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba sou-
hlasu Krajského úřadu Zlín.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Kelč, jeden stejnopis obdr-
ží město Valašské Meziříčí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Kelč a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Kelči dne 28.4.2003

…………………………………………………
Město Kelč

Ing. Stanislav Pitrun
starosta města

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 28.4..2003

………………………………………………
Město Valašské Meziříčí

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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60/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Loučka, ze dne 3.2.2003, č.6/03 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 14.1.2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Loučka
zastoupená starostou obce Ladislavem SVÁČKEM
Sídlo 756 44 Loučka č.46
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí
IČ: 00304069

2. Město Valašské Meziříčí
zastoupené starostou města JUDr. Jiřím Kubešou.
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 00 30 43 87

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů Obce Loučka v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb.

Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Meziříčí místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod obce Loučka.

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Valašské Meziříčí.

Výnos pokut uložených  Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Valašské Meziříčí.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Loučka ze svého rozpočtu Městu Valašské Meziříčí
na jeho účet u Komerční banky, a.s. Praha,pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100 var.symbol 21116171,
příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl
stát ve správním obvodu obce Loučka. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Loučka zavazuje hradit ve 2 splátkách, a to k 15.7. příslušného roku a 15.1. následujícího kalen-
dářního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.
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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 uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením

této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

Obec Loučka  předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělení souhlasu s
uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy veške-
rou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

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

Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba sou-
hlasu Krajského úřadu Zlín.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Loučka, jeden stejnopis
obdrží město Valašské Meziříčí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Loučka a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V  Loučce dne 4.2.2003

…………………………………………………
obec Loučka

Ladislav Sváček
v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 13.3.2003

………………………………………………
Město Valašské Meziříčí

JUDr. Jiří Kubeša
v. r.
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61/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

na základě usnesení Rady města Vizovice č. 4/33/03  ze dne 24.2.2003 a usnesení Zastupitelstva obce Hrobice
č.1/2/2003 ze dne 23.4.2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
zastoupené starostou p. ing. Vítem Sušilou

2. Obec Hrobice
Hrobice 92
763 15 Slušovice
zastoupená  starostou p. Ing. Františkem Gajdošíkem,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Hrobice přenesenou působnost podle § 53 odst.1
zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vizovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Hrobice.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Vizovice.

4. Výnos pokut uložených přestupkovým orgánem města Vizovice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města
Vizovice.

Článek III.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Hrobice ze svého rozpočtu městu Vizovice na její
účet u České Spořitelny, a. s., pobočka Vizovice, č. 19-1406726359/0800 příspěvek  ve výši 500,- Kč za každý
projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení ).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci  rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.V případě, že došlo ze strany správního orgánů města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o
přestupku či k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Hrobice ze svého rozpočtu na výše uvede-
ný účet města Vizovice příspěvek ve výši 300,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Hrobice výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, a to vždy do pěti dnů od
ukončení pololetí.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1) Město Vizovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží město Vizovice, 1 stejnopis obdrží obec
Hrobice a 1 stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Vizo-
vice.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Vizovice a Zastupitelstva obce Hrobice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

 V Hrobicích dne 25.4.2003
 za obec Hrobice:

…………………………………………
Ing. František Gajdošík, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24.2.2003
 za město Vizovice:

………………………………………………
Ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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62/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

na základě usnesení Rady města Vizovice č. 4/33/03  ze dne 24.2.2003 a usnesení Zastupitelstva obce Neubuz
č.III./2003 ze dne 16.4.2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
zastoupené starostou p. ing. Vítem Sušilou

2. Obec Neubuz
Neubuz
763 15 Slušovice
zastoupená  starostou p. Miroslavem Dubovským
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Neubuz přenesenou působnost podle § 53 odst.1
zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vizovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Neubuz.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Vizo-
vice.

4. Výnos pokut uložených orgánem města Vizovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Vizovice.

Článek III.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Neubuz ze svého rozpočtu městu Vizovice na její
účet u České Spořitelny, a. s., pobočka Vizovice, č. 19-1406726359/0800 příspěvek  ve výši 500,- Kč za každý
projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení ).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci  rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.V případě, že došlo ze strany správního orgánů města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o
přestupku či k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Neubuz ze svého rozpočtu na výše uvede-
ný účet města Vizovice příspěvek ve výši 300,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Neubuz výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, a to vždy do pěti dnů od
ukončení pololetí.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1) Město Vizovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 této
smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží město Vizovice, 1 stejnopis obdrží obec
Neubuz a 1 stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Vizo-
vice.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Vizovice a Zastupitelstva obce Neubuz a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

Ve Vizovicích dne 24.2.2003
 za město Vizovice:

………………………………………………
Ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.

 V Neubuzi dne 16.4.2003
 za obec Neubuz:

…………………………………………
Miroslav Dubovský, starosta obce

v. r.
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63/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

na základě usnesení Rady města Vizovice č. 4/33/03  ze dne 24.2.2003 a usnesení Zastupitelstva obce Ublo
č.3-ZO/2003. ze dne 17.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
zastoupené starostou p. ing. Vítem Sušilou

2. Obec Ublo
Ublo 74
763 12 Vizovice
zastoupená  starostkou pí Mgr. Janou Martincovou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Ublo přenesenou působnost podle § 53 odst.1
zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vizovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Ublo.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Vizovice.

4. Výnos pokut uložených přestupkovým orgánem města Vizovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Vizovice.

Článek III.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Ublo ze svého rozpočtu městu Vizovice na její účet
u České Spořitelny, a. s., pobočka Vizovice, č. 19-1406726359/0800 příspěvek  ve výši 500,- Kč za každý projedna-
ný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení ).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci  rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.V případě, že došlo ze strany správního orgánů města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o
přestupku či k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Ublo ze svého rozpočtu na výše uvedený
účet města Vizovice příspěvek ve výši 300,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Ublo výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly odlo-
ženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, a to vždy do pěti dnů od ukončení
pololetí.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1) Město Vizovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti
podle článku III. této smlouvy..

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 této
smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží město Vizovice, 1 stejnopis obdrží obec
Ublo a 1 stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavře-
ním veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Vizovice.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vizovice a Zastupitelstva obce Ublo a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Uble dne 19.3.2003
za obec Ublo:

…………………………………………
Mgr. Jana Martincová, starostka obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24.2.2003
za město Vizovice:

………………………………………………
Ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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64/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

na základě usnesení Rady města Vizovice č. 4/33/03  ze dne 24.2.2003 a usnesení Zastupitelstva obce Veselá
č.9/2003 ze dne 11.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
zastoupené starostou p. ing. Vítem Sušilou

2. Obec Veselá
Veselá 130
763 15 Slušovice
zastoupená  starostou p. Jaroslavem Juříkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Veselá přenesenou působnost podle § 53 odst.1
zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vizovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Veselá.

3. Náklady řízení hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Vizovice.

4. Výnos pokut uložených přestupkovým orgánem města Vizovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Vizovice.

Článek III.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Veselá ze svého rozpočtu městu Vizovice na její účet
u České Spořitelny, a. s., pobočka Vizovice, č. 19-1406726359/0800 příspěvek  ve výši 500,- Kč za každý projedna-
ný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení ).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci  rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.V případě, že došlo ze strany správního orgánů města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o
přestupku či k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Veselá ze svého rozpočtu na výše uvedený
účet města Vizovice příspěvek ve výši 300,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Veselá výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, a to vždy do pěti dnů od
ukončení pololetí.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1) Město Vizovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 této
smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží město Vizovice, 1 stejnopis obdrží obec
Veselá a 1 stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Vizo-
vice.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vizovice a Zastupitelstva obce Veselá a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

Ve Veselé dne 12.3.2003
za obec Veselá:

…………………………………………
Jaroslav Juřík, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24.2.2003
 za město Vizovice:

………………………………………………
Ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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65/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

na základě usnesení Rady města Vizovice č. 4/33/03  ze dne 24.2.2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Zádveřice-Raková č.37/Z6/03 ze dne 23.4.2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
zastoupené starostou p. ing. Vítem Sušilou

2. Obec Zádveřice-Raková
Zádveřice 399
763 12 Vizovice
zastoupená  starostkou pí. Janou Špaňhelovou,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Zádveřice-Raková přenesenou působnost podle §
53 odst.1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vizovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Zádveřice-Raková.

3. Náklady řízení hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č.200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města Vizovice.

4. Výnos pokut uložených přestupkovým orgánem města Vizovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Vizovice.

Článek III.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Zádveřice-Raková ze svého rozpočtu městu Vizovi-
ce na její účet u České Spořitelny, a. s., pobočka Vizovice, č. 19-1406726359/0800 příspěvek  ve výši 500,- Kč za
každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo
vydáním rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci  rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.V případě, že došlo ze strany správního orgánů města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o
přestupku či k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Zádveřice-Raková ze svého rozpočtu na
výše uvedený účet města Vizovice příspěvek ve výši 300,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Zádveřice-Raková výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků,
které byly odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, a to vždy do pěti
dnů od ukončení pololetí.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1) Město Vizovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností
podle článku III. této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 této
smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží město Vizovice, 1 stejnopis obdrží obec
Zádveřice-Raková a 1 stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Vizovice.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vizovice a Zastupitelstva obce Zádveřice-Raková a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Zádveřice-Rakové dne 23.4.2003
za obec Zádveřice-Raková:

…………………………………………
Jana Špaňhelová, starostka obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24.2.2003
za město Vizovice:

………………………………………………
Ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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66/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28.ledna.2003 č.R7/10 a usnesení Zastupitelstva obce Bystřička
ze dne 27.3.2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
Zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. obec Bystřička
se sídlem : Bystřička 82, 756 24
IČ: 00303739
Zastoupena: Zbyňkem Fojtíčkem - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 3929-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Bystřička)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Vsetína namísto orgánů obce Bystřička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce ve správním obvodu obce Bystřička v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína  místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Bystřička.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem ve Vsetíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Vsetína.

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Vsetín při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu Města Vsetína.

II.

Orgány Města Vsetína budou vykonávat namísto orgánů obce Bystřička v jejím správním obvodu přenesenou působ-
nost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve
správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně výkonu vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. Jedná se o
přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly
spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledává-
ní, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Bystřička Městu Vsetín tyto náklady spojené s
výkonem přenesené působnosti:
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1. částku 500,- Kč za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve kterém
budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku, (tj. odlože-
ním věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění,
nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno odvolání
je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, a z.č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi,
náhrada hotových výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci,
náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Bystřička hradit čtvrtletně, a to na základě faktur
vystavených Městem Vsetín po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených
věcí, postoupených věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a
vyúčtování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Bystřička
právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne
doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písemně
vypovědět za podmínky, že obec Bystřička bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou
vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Bystřička.

2. Obec Bystřička předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Vsetín veškerou spisovou agendu související
s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany  zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje 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.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Bystřička a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Bystřička a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V  Bystřičce dne 5.5.2003

Zbyněk Fojtíček
za obec Bystřička

v. r.

Ve Vsetíně dne 5.5. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.
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67/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína, ze dne 28.ledna.2003 č.R/7/31 a Zastupitelstva obce Malá Bystřice,
ze dne 31.3.2003, č. 4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Malá Bystřice
se sídlem : Malá Bystřice č.p. 55, 756 27 Valašská Bystřice
IČ: 00304085
zastoupena: Ing. Miloslavem Studenkou - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 10723851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Malá Bystřice)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Malá Bystřice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Malá Bystřice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína  místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Malá Bystřice.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem ve Vsetíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města Vsetína.

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Vsetín při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu Města Vsetína.

II.

Orgány Města Vsetína budou vykonávat namísto orgánů obce Malá Bystřice v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků
ve správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně výkonu vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. Jedná se o
přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly
spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledává-
ní, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Malá Bystřice Městu Vsetín tyto náklady spojené s
výkonem přenesené působnosti:
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1. částku 500,- Kč za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve kterém
budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku, (tj. odlože-
ním věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění,
nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno odvolání
je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, a z.č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi,
náhrada hotových výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci,
náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Malá Bystřice hradit čtvrtletně, a to na základě faktur
vystavených Městem Vsetín po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených
věcí, postoupených věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a
vyúčtování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Malá
Bystřice právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazující jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode
dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písemně
vypovědět za podmínky, že obec Malá Bystřice bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou
vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Malá Bystřice.

2. Obec Malá Bystřice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Vsetín veškerou spisovou agendu souvi-
sející s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany  zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje 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.

5. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Malá Bystřice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Malá Bystřice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V  Malé Bystřici dne 28.4.2003

Ing. Miloslav Studenka
za obec Malá Bystřice

v. r.

Ve Vsetíně dne 28.4. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.
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68/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28.ledna 2003 č.R/7/27 a usnesení Zastupitelstva obce Ústí
ze dne 5.3.2003 č.10, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
Zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Ústí
se sídlem : Ústí č.p. 76, 755 01 Vsetín
IČ: 00851825
Zastoupena: Ivanem Šimarou - starostou obce
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511670/0300
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Ústí)

I.

1. V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou  orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Ústí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Ústí v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína  místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Ústí.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem ve Vsetíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Vsetína.

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Vsetín při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu Města Vsetína.

II.

Orgány Města Vsetína budou vykonávat namísto orgánů obce Ústí v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve
správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně výkonu vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. Jedná se
o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samo-
správě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud
nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku
vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lá-
zeňských míst.
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III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Ústí Městu Vsetín tyto náklady spojené s výkonem přenesené působnosti:

1. částku 500,- Kč za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve kterém
budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku, (tj. odlože-
ním věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění,
nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno odvolání
je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, a z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi, náhrada hotových
výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci, náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Ústí hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vystave-
ných Městem Vsetín po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených věcí, po-
stoupených věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a vyúčto-
vání nákladů dle čl.III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Ústí právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazující jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písemně
vypovědět za podmínky, že obec Ústí bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou vyúčtovány
náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Ústí.

2. Obec Ústí předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Vsetín veškerou spisovou agendu související s
výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II. 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 Zlínského kraje 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.

5. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Ústí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Ústí a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V  Ústí dne 11.3.2003

Ivan Šimara
za obec Ústí

v. r.

Ve Vsetíně dne 11. 3. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 108Částka 3/2003

69/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřena obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 13.1.2003 č.usn. 89/1R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Březnice,
ze dne 12.3.2003 č.usn. 3-4-03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

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: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností

2. obec Březnice
Sídlo: Březnice 485
Kraj: Zlínský
IČO:  48471828
DIČ: ……………………..
Zastoupené: Františkem Halíčkem - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto Obecního úřadu obce Březnice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu
obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním
obvodu obce Březnice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Březnice přenesenou působnost podle ustanovení
§ 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

2) Na základě této smlouvy budou orgány statutárního města Zlína místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Březnice.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm.
d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutár-
ního města Zlína.
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4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Březnice ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projedná-
vaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura bude vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsaho-
vat počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31.12.2003.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Žádost o zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje zašle Krajskému úřadu Statutární město Zlín.

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  4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 1 stejnopis
obdrží obec Březnice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva obce Březnice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 V Březnici, dne 28.3.2003

…………………………………………………
František Halíček

starosta obce Březnice
v. r.

Ve Zlíně, dne  17.2.2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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70/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bezměrov, ze dne 27.3.2003, č.153 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Bezměrov
zastoupená starostou obce Josefem Haldinou
Adresa: Obecní úřad Bezměrov, č.p.155, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287041
(dále jen Obec Bezměrov)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Bezměrov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
§ 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projedná-
vání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve
věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Bezměrov.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Bezměrov ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
jeho účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,-
Kč za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68 z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Bezměrov vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Bezměrov se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Bezměrov předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Bezměrov, jeden stejnopis
obdrží Město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Bezměrov a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

 V Bezměrově dne 31.3.2003

…………………………………………………
Josef Haldina

starosta obce Bezměrov
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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71/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne  25.2.2003 č. 5/7/03 a usnesení  rady obce Rusava
ze dne 17.3.2003 č. 6/03.

Článek I
Smluvní strany

1. Město Bystřice pod Hostýnem
adresa městského úřadu Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

2. Obec Rusava
adresa obecního úřadu Rusava 248, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Bohumilem Škarpichem

Článek II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města
Bystřice pod Hostýnem vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu obce Rusava v rozsahu uvedeném v
článku III této smlouvy.

Článek III
Určení rozsahu

1. Městský úřad města Bystřice pod Hostýnem  bude vykonávat ve správním obvodu obce Rusava přenesenou působ-
nost podle § 53 odst.1 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v
řízeních pro správní obvod  obce Rusava.

3. Náklady řízení, hrazené  při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města
Bystřice pod Hostýnem .

4. Výnos pokut uložených orgány města Bystřice pod Hostýnem při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu při
plnění této smlouvy.

Článek IV.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rusava ze svého rozpočtu městu Bystřice pod
Hostýnem na jeho účet č.27-1477670217/0100, příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek. Projednáním přestupku dle předchozí věty strany rozumí úkony počínající oznámením přestupku a kon-
čící vyřízením přestupku, tedy odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení
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po zahájení řízení dle § 76 zákona, uložením pokuty v blokovém řízení či vydání jiného rozhodnutí o přestupku v
příslušném správním řízení.
Příspěvek lze vyúčtovat až po vyřízení přestupku. V případě vydání rozhodnutí o přestupku lze příspěvek vyúčtovat
až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V případě, že došlo ze strany orgánů města Bystřice pod Hostýnem k postoupení věci jinému správnímu orgánu dle
§ 55 odst. 4 zákona, poskytne obec Rusava ze svého rozpočtu městu Bystřici pod Hostýnem na jeho účet příspěvek
na úhradu nákladů ve výši 50,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději  do
15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projedna-
ných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu podle § 55 odst. 4 zákona.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1. Město Bystřice pod Hostýnem povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výko-
nem činností podle čl.III smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem a rady obce Rusava a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Rusavě 17.3.2003

........................................................
Bohumil Škarpich

obec Rusava
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26.2.2003

.........................................................
Mgr. Zdeněk Pánek

město Bystřice pod Hostýnem
v. r.
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72/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne  25.2.2003 č. 5/7/03 a usnesení zastupitelstva obce
Slavkov pod Hostýnem ze dne 27.2.2003 č. 3/38/2003.

Článek I
Smluvní strany

1. Město Bystřice pod Hostýnem
adresa městského úřadu Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

2. Obec Slavkov pod Hostýnem
adresa obecního úřadu Slavkov pod Hostýnem 14, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Janem Mikšíkem

Článek II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude městský úřad města
Bystřice pod Hostýnem vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu obce Slavkov pod Hostýnem v rozsahu
uvedeném v článku III této smlouvy.

Článek III
Určení rozsahu

1. Městský úřad města Bystřice pod Hostýnem  bude vykonávat ve správním obvodu obce Slavkov pod Hostýnem
přenesenou působnost podle § 53 odst.1 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v
řízeních pro správní obvod  obce Slavkov pod Hostýnem

3. Náklady řízení, hrazené  při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města
Bystřice pod Hostýnem .

4. Výnos pokut uložených orgány města Bystřice pod Hostýnem při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu při
plnění této smlouvy.

Článek IV.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Slavkov pod Hostýnem ze svého rozpočtu městu
Bystřice pod Hostýnem na jeho účet č.27-1477670217/0100, příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za
každý projednaný přestupek. Projednáním přestupku dle předchozí věty strany rozumí úkony počínající oznámením
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přestupku a končící vyřízením přestupku, tedy odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona,
zastavením řízení po zahájení řízení dle § 76 zákona, uložením pokuty v blokovém řízení či vydáním jiného rozhod-
nutí o přestupku v příslušném správním řízení.
Příspěvek lze vyúčtovat až po vyřízení přestupku. V případě vydání rozhodnutí o přestupku lze příspěvek vyúčtovat
až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V případě, že došlo ze strany orgánů města Bystřice pod Hostýnem k postoupení věci jinému správnímu orgánu dle
§ 55 odst. 4 zákona, poskytne obec Slavkov pod Hostýnem ze svého rozpočtu městu Bystřici pod Hostýnem na jeho
účet příspěvek na úhradu nákladů ve výši 50,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději  do
15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projedna-
ných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu podle § 55 odst. 4 zákona.

Článek V.
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.

Článek VI.
Společná ustanovení

1. Město Bystřice pod Hostýnem povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výko-
nem činností podle čl.III smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem a zastupitelstva obce Slavkov pod Hostý-
nem a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Slavkově pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

........................................................
Jan Mikšík

obec Slavkov pod Hostýnem
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

.........................................................
Ing. Zdeněk Pánek

město Bystřice pod Hostýnem
v. r.
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73/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení Rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Martinice
ze dne 1. 4. 2003 č. 5/03.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupené starostou panem Ctiradem Ottou
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Martinice
Martinice, 769 01 Holešov
zastoupená starostou panem Ing. Oldřich Stískalem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Holešova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Martinice v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Martinice přenesenou působnost podle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Martinice.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města
Holešova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Martinice ze svého rozpočtu městu Holešovu na
jeho účet  č. 19-1624-691/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo vydáním
rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.
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V případě, že dojde ze strany správního orgánu města Holešova k odložení věci před zahájením řízení o přestupku,
či k postoupení  věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Martinice ze svého rozpočtu městu Holešovu na její
účet příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Martinice výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl. VI
Společná ustanovení

1. Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činnosti
podle článku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Martinice a jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Holešova a Zastupitelstva obce Martinice a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Martinicích, dne 10. 4. 2003
za obec Martinice:

………………………….
 Ing. Oldřich Stískal

 starosta
 v. r.

V Holešově, dne 24. 4. 2003
za město Holešov:

………………………….
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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74/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení Rady města Holešova ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Prusinovice
ze dne 4. 4. 2003 č. 8.

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
zastoupené starostou panem Ctiradem Ottou
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

2. Obec Prusinovice
Prusinovice, 768 42 Prusinovice
zastoupená starostou panem Ing. Petrem Lipnerem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Holešova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Prusinovice v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Prusinovice přenesenou působnost podle § 53
odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Holešova místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Prusinovice.

3. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu města
Holešova.

4. Výnos pokut, uložených orgány města Holešova při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města Holešova.

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Prusinovice ze svého rozpočtu městu Holešovu na
jeho účet  č. 19-1624-691/0100 příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci -§ 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo vydáním
rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).
Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.
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V případě, že dojde ze strany správního orgánu města Holešova k odložení věci před zahájením řízení o přestupku,
či k postoupení  věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Prusinovice ze svého rozpočtu městu Holešovu na její
účet příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Prusinovice výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, vždy nejpozději do pěti dnů
od ukončení pololetí.

Čl. V
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2005.

Čl. VI
Společná ustanovení

1. Město Holešov povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činnosti
podle článku III. smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně 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 obecních úřadů informaci o uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Prusinovice a jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu
město Holešov.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Holešova a Zastupitelstva obce Prusinovice a pravomocné roz-
hodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 V Prusinovicích, dne 8. 4. 2003
za obec Prusinovice:

………………………….
Ing. Petr Lipner

 starosta
v. r.

V Holešově, dne 30. 4. 2003

za město Holešov:

………………………….
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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75/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVA

Na základě usnesení Rady obce Horní Lideč ze dne 20.3.2003,  č 7.1.3. a   usnesení Rady obce Francova Lhota
ze dne 13.3.2003,  č. 4/20 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Obec Horní Lideč
se  sídlem Horní Lideč 292, PSČ: 756 12
IČO: 00303780
zastoupena p. Josefem Tkadlecem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 4921-851/0100
obec s rozšířenou působností
(dále jen obec Horní Lideč)

2. Obec  Francova Lhota
se sídlem Francova Lhota  325,  PSČ: 756 14
IČO: 00303755
zastoupena p. Karlem  Matůšem,  starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 7428-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Horní Lideč
(dále jen obec Francova Lhota)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Horní
Lideč namísto orgánů obce Francova Lhota vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce ve správním obvodu obce Francova Lhota  v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce Horní Lideč místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném
v čl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Francova Lhota.

3. Správní poplatky vybírané Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce
Horní Lideč.

4. Výnos pokut uložených Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu obce Horní Lideč.

II.

Orgány obce Horní Lideč budou vykonávat namísto orgánů obce Francova Lhota v jejím správním obvodu přenese-
nou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání
přestupků ve správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými
způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.
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III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Francova Lhota obci Horní Lideč tyto náklady
spojené s výkonem přenesené působnosti:

1. Částku Kč 1.100,- za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve
kterém budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (tj.
odložením věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném
znění, nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno
odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. Skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, v platném znění, a z.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění. Jedná se zejména o tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi, náhrada hotových
výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci, náklady na cestovné a stravné.

3. Náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům.

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Francova Lhota hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených obcí Horní Lideč po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených věcí, postoupe-
ných věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a vyúčtování nákladů dle
čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. III. bod 2 a 3 má obec Francova Lhota právo
vyžádat si od obce Horní Lideč doložení dokladů prokazujících jejich výši.  Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ............ do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může obec Horní Lideč
smlouvu písemně vypovědět za podmínky, že obec Francova Lhota bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou
faktury kterou jí budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní
lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Francova Lhota.

2. Obec Francova Lhota předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy obci Horní Lideč veškerou spisovou agendu
související s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Obec Horní Lideč povede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. 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 Zlínského kraje ke 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.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Horní Lideč, jeden stejnopis
obdrží obec Francova Lhota a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Horní Lideč a Rady obce Francova Lhota a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 Ve Francově Lhotě dne  21.3.2003

………………………………
Karel Matůš

starosta obce Francova Lhota
v. r.

V Horní Lidči dne     21.3.2003

……………………………
Josef Tkadlec

starosta obce Horní Lideč
v. r.
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76/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVA

Na základě usnesení Rady obce Horní Lideč ze dne 20.3.2003,  č. 7.1.3. a   usnesení Zastupitelstva obce Lačnov
ze dne 28.2.2003,  č. 43/4 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Obec Horní Lideč
se  sídlem Horní Lideč 292, PSČ: 756 12
IČO: 00303780
zastoupena p. Josefem Tkadlecem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 4921-851/0100
obec s rozšířenou působností
(dále jen obec Horní Lideč)

2. Obec  Lačnov
se sídlem Lačnov  158, PSČ: 756 12
IČO: 00303968
zastoupena  Ing. Miroslavem Trčkou,  starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Horní Lideč
č.ú.: 1761000309/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Horní Lideč
(dále jen obec Lačnov)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Horní
Lideč namísto orgánů obce Lačnov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Lačnov v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce Horní Lideč místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném
v čl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Lačnov.

3. Správní poplatky vybírané Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce
Horní Lideč.

4. Výnos pokut uložených Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu obce Horní Lideč.

II.

Orgány obce Horní Lideč budou vykonávat namísto orgánů obce Lačnov v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání pře-
stupků ve správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způ-
soby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.
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III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Lačnov obci Horní  Lideč tyto náklady spojené s
výkonem přenesené působnosti:

1. Částku Kč 1.100,- za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve
kterém budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (tj.
odložením věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném
znění, nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno
odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. Skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, v platném znění, a z.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění. Jedná se zejména o tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi, náhrada hotových
výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci, náklady na cestovné a stravné.

3. Náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům.

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Lačnov hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vystave-
ných obcí Horní Lideč po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených věcí, postoupe-
ných věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a vyúčtování nákladů
dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. III. bod 2 a 3 má obec Lačnov právo
vyžádat si od obce Horní Lideč doložení dokladů prokazujících jejich výši.  Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

     IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……….. do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může obec Horní Lideč
smlouvu písemně vypovědět za podmínky, že obec Lačnov bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou
jí budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Lačnov.

2. Obec Lačnov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy obci Horní Lideč veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Obec Horní Lideč povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. 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 Zlínského kraje ke 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.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Horní Lideč, jeden stejnopis
obdrží obec Lačnov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Horní Lideč a Zastupitelstva obce Lačnov  a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Lačnově dne 21.3.2003

…………………………………
Ing. Miroslav  Trčka
starosta obce Lačnov

v. r.

V Horní Lidči dne 21.3.2003

……………………………
Josef Tkadlec

starosta obce Horní Lideč
v. r.
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77/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVA

Na základě usnesení Rady obce Horní Lideč ze dne 20.3.2003,  č. 7.1.3. a   usnesení Rady obce Lidečko
ze dne 20.2.2003,  č. 16 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Obec Horní Lideč
se  sídlem Horní Lideč 292, PSČ: 756 12
IČO: 00303780
zastoupena p. Josefem Tkadlecem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 4921-851/0100
obec s rozšířenou působností
(dále jen obec Horní Lideč)

2. Obec  Lidečko
se sídlem Lidečko, PSČ: 756 15
IČO: 00304042
zastoupena Ing. Vojtěchem Ryzou,  starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 9626-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Horní Lideč
(dále jen obec Lidečko)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Horní
Lideč namísto orgánů obce Lidečko vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Lidečko v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce Horní Lideč místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném
v čl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Lidečko.

3. Správní poplatky vybírané Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce
Horní Lideč.

4. Výnos pokut uložených Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu obce Horní Lideč.

II.

Orgány obce Horní Lideč budou vykonávat namísto orgánů obce Lidečko v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání pře-
stupků ve správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způ-
soby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.
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III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Lidečko obci  Horní Lideč tyto náklady spojené s
výkonem přenesené působnosti:

1. Částku Kč 1.100,- za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve
kterém budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (tj.
odložením věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném
znění, nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno
odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. Skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, v platném znění, a z.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění. Jedná se zejména o tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi, náhrada hotových
výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci, náklady na cestovné a stravné.

3. Náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům.

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Lidečko hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vystave-
ných obcí Horní Lideč po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených věcí, postoupe-
ných věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a vyúčtování nákladů
dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. III. bod 2 a 3 má obec Lidečko právo
vyžádat si od obce Horní Lideč doložení dokladů prokazujících jejich výši.  Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

     IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……….. do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může obec Horní Lideč
smlouvu písemně vypovědět za podmínky, že obec Lidečko bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou
jí budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Lidečko.

2. Obec Lidečko předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy obci Horní Lideč veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Obec Horní Lideč povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. 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 Zlínského kraje ke 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.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Horní Lideč, jeden stejnopis
obdrží obec Lidečko a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Horní Lideč a Rady obce Lidečko a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Lidečku  dne  21.3.2003

………………………………
  Ing. Vojtěch Ryza

 starosta obce Lidečko
v. r.

V Horní Lidči dne  21.3.2003

……………………………
Josef Tkadlec

starosta obce Horní Lideč
v. r.
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78/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVA

Na základě usnesení Rady obce Horní Lideč ze dne 20.3.2003,  č 7.1.3. a   usnesení Zastupitelstva obce Valašská
Senice  ze dne 14.3.2003,  č 05/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Obec Horní Lideč
se  sídlem Horní Lideč 292, PSČ: 756 12
IČO: 00303780
zastoupena p. Josefem Tkadlecem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 4921-851/0100
obec s rozšířenou působností
(dále jen obec Horní Lideč)

2. Obec Valašská Senice
se sídlem Valašská Senice  145, PSČ: 756 14
IČO:  00635774
zastoupena p. Pavlem  Novosádem,  starostou obce
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Horní Lideč
č.ú.: 1761001379/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Horní Lideč
(dále jen obec Valašská Senice)

I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Horní
Lideč namísto orgánů obce Valašská Senice  vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce ve správním obvodu obce Valašská Senice  v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce Horní Lideč místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném
v čl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Valašská Senice.

3. Správní poplatky vybírané Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu obce
Horní Lideč.

4. Výnos pokut uložených Obecním úřadem v Horní Lidči při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu obce Horní Lideč.

II.

Orgány obce Horní Lideč budou vykonávat namísto orgánů obce Valašská Senice v jejím správním obvodu přenese-
nou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání
přestupků ve správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými
způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.
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III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Valašská Senice obci  Horní  Lideč tyto náklady
spojené s výkonem přenesené působnosti:

1. Částku Kč 1.100,- za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve
kterém budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku (tj.
odložením věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném
znění, nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno
odvolání, je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. Skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, v platném znění, a z.č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Jedná se zejména o tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svěd-
kovi, náhrada hotových výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo
věci, náklady na cestovné a stravné.

3. Náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům.

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Valašská Senice hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených obcí Horní Lideč po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených věcí, postoupe-
ných věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a vyúčtování nákladů dle
čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. III. bod 2 a 3 má obec Valašská Senice právo
vyžádat si od obce Horní Lideč doložení dokladů prokazujících jejich výši.  Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……….. do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může obec Horní Lideč
smlouvu písemně vypovědět za podmínky, že obec Valašská Senice bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury,
kterou jí budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí
jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Valašská Senice.

2. Obec Valašská Senice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy obci Horní Lideč veškerou spisovou agendu
související s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Obec Horní Lideč povede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. 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 Zlínského kraje ke 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.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Horní Lideč, jeden stejnopis
obdrží obec Valašská Senice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Horní Lideč a Zastupitelstva obce Valašská Senice  a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 Ve Valašské Senici dne  17.3.2003

…………………………………
Pavel  Novosád

starosta obce Valašská Senice
v. r.

V Horní Lidči dne   21.3.2003

……………………………
Josef Tkadlec

starosta obce Horní Lideč
v. r.
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79/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Břest, ze dne 2.4.2003, bod 8 a usnesení Rady města Hulína,  ze dne 20.3.2003, č.10,
bod 1, písm.j., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Břest
zastoupená starostkou obce Marií Zavadilovou
Adresa: Břest 87, okres Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 00287105
(dále jen Obec Břest)

2. Město Hulín
zastoupené starostou města Jaroslavem Čumpelíkem
Hulín, nám. Míru 162, okres Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 00287229
(dále jen Město Hulín)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
města Hulína vykonávat namísto orgánů obce Břest v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53
odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně bude Komise k projednávání přestupků města Hulína projednávat dle citovaného zákona přestupky proti
pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestup-
ky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly
spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku
vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a
lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků města Hulína místně příslušným správním orgá-
nem v řízení pro správní obvod obce Břest.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Hulíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Hulína.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků města Hulína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Hulína.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Břest ze svého rozpočtu městu Hulín na jeho účet u
Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8319720217/0100, var.symbol 2210, příspěvek ve výši 500,- Kč za každý jed-
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notlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků města Hulína.
Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68 z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Hulín v termínu do 5.12.2003 předloží obci Břest vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003, formou
faktury a obec Břest se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Břest předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Hulín veškerou spisovou agendu související s výko-
nem činností podle čl.II této smlouvy. Město Hulín vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 obec Břest, jeden stejnopis obdrží
město Hulína jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Břest a usnesení Rady města Hulína o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Hulíně dne 25. 4. 2003

 …………………………………………………
Marie Zavadilová

starosta obce Břest
v. r.

………………………………………………
Jaroslav Čumpelík

starosta města Hulín
v. r.
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80/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 29/13 ze dne 30.4.2003 a obec Žalkovice na základě usnesení rady
obce ze dne 29.4.2003 uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. 1
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starstou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
IČ: 00 28 72 45
Městský úřad v Chropyni, Zlínský kraj
(dále jen Město Chropyně)
a
2. Obec Žalkovice
zastoupené starostou obce Radomírem Palou
se sídlem Žalkovice 97
IČ: 00287962
Obecní úřad Žalkovice, Zlínský kraj
(dále jen Obec Žalkovice)

Čl. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku přestupků dle ust. § 53 odst. 1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Město Chropyně je počínaje dnem 1.1.2003 dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., pověřeným obecním úřadem, jehož správ-
ní obvod je vymezen mj. územím obce Žalkovice. Oba účastníci smlouvy náleží podle téhož právního předpisu do správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností, Kroměříž. Město Chropyně má zřízenou komisi k projednávání přestupků a
touto smlouvou se zavazuje vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků pro Obec Žalkovice.

Čl. 3
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Město Chropyně bude na základě ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prostřed-
nictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Žalkovice a v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 200/1992 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst.1.

2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chropyně místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Žalkovice.

3. Výnos pokud a nákladů řízení uložených resp. vybraných orgány Města Chropyně při plnění této smlouvy je pří-
jmem rozpočtu města Chropyně.
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Čl. 4
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu v určeném rozsahu dle čl.2 a čl. 3 této smlouvy se obec Žalkovice zavazuje hradit Městu Chro-
pyně náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady jsou stanovené dohodou smluvních stran paušální část-
kou v celkové výši 500,- Kč za všechny přestupky řešené v roce 2003. Město Chropyně zašle Obci Žalkovice k 30.11.2003
fakturu, která je splatná do 15 dnů na účet Města Chropyně vedený u České spořitelny, a .s., pobočka Chropyně, č.ú.
1483133389/0800.

Čl. 5
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavře-
ním nabude právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003 s možností pravidelného obnovování formou
dodatku ke smlouvě.

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření zveřejní na úředních deskách svých obec-
ních úřadů na dobu 15 dnů.

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

3. Tato smlouva může být měněna dodatky, které podléhají schválení obou smluvních stran a souhlasu Krajského
úřadu Zlínského kraje.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Žalkovice a
Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

5. Přílohy této smlouvy tvoří:
- usnesení Rady Města Chropyně o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
- usnesení Rady obce Žalkovice o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

V Žalkovicích dne 23.6.2003

Radomír Pala
starosta obce Žalkovice

v. r.

V Chropyni dne 23.6.2003

František Hrabal
starosta města Chropyně

v. r.
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81/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI NA ÚSEKU

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 29/13 ze dne 30.4.2003 a obec Žalkovice na základě usnesení rady
obce ze dne 29.4.2003 uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. 1
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starstou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
IČ: 00 28 72 45
Městský úřad v Chropyni, Zlínský kraj
(dále jen Město Chropyně)
a
2. Obec Žalkovice
zastoupené starostou obce Radomírem Palou
se sídlem Žalkovice 97
IČ: 00287962
Obecní úřad Žalkovice, Zlínský kraj
(dále jen Obec Žalkovice)

Čl. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle ust. § 10 odst. 1
a § 13 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Město Chropyně je počínaje dnem 1.1.2003 dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., pověřeným obecním úřadem, jehož správ-
ní obvod je vymezen mj. územím obce Žalkovice. Oba účastníci smlouvy náleží podle téhož právního předpisu do správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností, Kroměříž. Město Chropyně disponuje osobou odborně způsobilou pro výkon
na úseku sociálně-právní ochrany dětí  a touto smlouvou se zavazuje vykonávat přenesenou působnost na úseku sociálně-
právní ochrany dětí pro Obec Žalkovice.

Čl. 3
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Město Chropyně bude na základě ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prostřed-
nictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Žalkovice a v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 359/1990 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném §
10 odst.1 a § 13.

2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Chropyně místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Žalkovice.
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3. Výnos pokut a nákladů řízení uložených resp. vybraných orgány Města Chropyně při plnění této smlouvy je pří-
jmem rozpočtu města Chropyně.

Čl. 4
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu v určeném rozsahu dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy se obec Žalkovice zavazuje hradit Městu
Chropyně náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady jsou stanovené dohodou smluvních stran paušální
částkou v celkové výši 500,- Kč za všechny přestupky řešené v roce 2003. Město Chropyně zašle Obci Žalkovice k
30.11.2003 fakturu, která je splatná do 15 dnů na účet Města Chropyně vedený u České spořitelny, a .s., pobočka Chro-
pyně, č.ú. 1483133389/0800.

Čl. 5
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavře-
ním nabude právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003 s možností pravidelného obnovování formou
dodatku ke smlouvě.

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření zveřejní na úředních deskách svých obec-
ních úřadů na dobu 15 dnů.

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

3. Tato smlouva může být měněna dodatky, které podléhají schválení obou smluvních stran a souhlasu Krajského
úřadu Zlínského kraje.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Žalkovice a
Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

5. Přílohy této smlouvy tvoří:
- usnesení Rady Města Chropyně o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
- usnesení Rady obce Žalkovice o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

V Žalkovicích dne 23.6.2003

Radomír Pala
starosta obce Žalkovice

v. r.

V Chropyni dne 23.6.2003

František Hrabal
starosta města Chropyně

v. r.
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82/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jarohněvice, ze dne 11.4.2003, č.11/4/03 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Jarohněvice
zastoupená starostou obce Pavlem Husaříkem
Adresa: Obecní úřad Jarohněvice, č.p. 83, 768 01 Jarohněvice
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 544515
(dále jen Obec Jarohněvice)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Jarohněvice v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k
projednávání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému
pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením
zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Jarohněvice.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Jarohněvice ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
jeho účet u Komerční Banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,-
Kč za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z
důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na
zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží  Obci Jarohněvice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Jarohněvice se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Jarohněvice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Jarohněvice, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Jarohněvice a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

V Jarohněvicích dne 14.4.2003

…………………………………………………
Pavel Husařík

starosta obce Jarohněvice
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 136Částka 3/2003

83/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Lubná, ze dne 6.3.2003, a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Lubná
zastoupená starostou obce Ing. Otou Škrabalem
Adresa: Obecní úřad Lubná, č.p. 177, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287458
(dále jen Obec Lubná)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Lubná v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle §
53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projedná-
vání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve
věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Lubná.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Lubná ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
účet u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z důvodu
důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení
řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží Obci Lubná vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Lubná se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Lubná předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Lubná, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Lubná a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

  V Lubné dne 18.3.2003

…………………………………………………
Ing. Ota Škrabal

starosta obce Lubná
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Zborovice, ze dne 6.3.2003, a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Zborovice
zastoupená starostou obce Vítězslavem Hanákem
Adresa: Obecní úřad Zborovice, Hlavní 37, PSČ 768 32 Zborovice
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287920
(dále jen Obec Zborovice)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Zborovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
§ 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projedná-
vání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve
věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Zborovice.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Zborovice ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
jeho účet u Komerční Banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,-
Kč za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z důvodu
důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení
řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68 z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží  Obci Zborovice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Zborovice se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Zdounky předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Zborovice, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Zborovice a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy.

Ve Zborovicích dne 20.3.2003

…………………………………………………
Vítězslav Hanák

starosta obce Zborovice
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Zdounky, ze dne 5.2.2003, a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.180-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Zdounky
zastoupená starostou obce Františkem Svobodou
Adresa: Obecní úřad Zdounky č.p. 27, PSČ 768 02
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287938
(dále jen Obec Zdounky)

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Zdounky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle
§ 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projedná-
vání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve
věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Zdounky.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Zdounky ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na
jeho účet u Komerční Banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,-
Kč za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z důvodu
důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení
řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží  Obci Zdounky vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Zdounky se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Zdounky předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Zdounky, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Zdounky a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

Ve Zdounkách dne 20.3.2003

…………………………………………………
František Svoboda

starosta obce Zdounky
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Zlobice, ze dne 31.1.2003, č.j. RO/01/03 a usnesení Rady města Kroměříže,
ze dne 13.3.2003, č.179-09, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Zlobice
zastoupená starostkou obce Romanou Kozákovou
Adresa: Obecní úřad Zlobice, č.p. 77, pSČ 768 31
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287954
(dále jen Obec Zlobice )

2. Město Kroměříž
zastoupené starostou města Ing. Petrem Dvořáčkem
Velké náměstí č.115, 767 58 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti - město Kroměříž
IČ: 287351
(dále jen Město Kroměříž)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Komise k projednávání přestupků
Města Kroměříže vykonávat namísto orgánů Obce Zlobice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle §
53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně bude Komise k projedná-
vání přestupků Města Kroměříže projednávat dle citovaného zákona přestupky proti pořádku ve státní správě ve
věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a
dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

2) Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků Města Kroměříže místně příslušným správním
orgánem v řízení pro správní obvod Obce Zlobice.

3) Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Kroměříži při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Kroměříže.

4) Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže při plnění této smlouvy je příjmem
rozpočtu Města Kroměříže.

Čl. III
Úhrada nákladů

1) Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Zlobice ze svého rozpočtu Městu Kroměříž na jeho
účet u Komerční Banky, pob. Kroměříž, č. 8326340247/0100, var.symbol 487+IČ obce, příspěvek ve výši 500,- Kč
za každý jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků Města Kroměříže.
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Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
pravomocným rozhodnutím (tj.rozhodnutím o vině, zastavením řízení dle § 76 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně rozhodnutím ve zkráceném řízení (tj. blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dále se řešeným přestupkem  rozumí odložení věci dle § 66 odst.3 písm. a) (např.z důvodu
důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení
řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68z.č. 200/1990 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

2) Město Kroměříž v termínu do 5.12.2003 předloží  Obci Zlobice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Zlobice se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15.12.2003.

3) Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2003 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu
vyúčtování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován
v měsíci lednu 2004.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této

smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1) Obec Zlobice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Kroměříž veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Kroměříž vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních 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 Obec Zlobice, jeden stejnopis
obdrží město Kroměříž a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva Obce Zlobice a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

Ve Zlobicích dne 26.3.2003

…………………………………………………
Romana Kozáková

starostka obce Zlobice
v. r.

V Kroměříži dne 18.3.2003

………………………………………………
Ing.Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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87/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Hostějov,
ze dne 16.6.2003, č.4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Hostějov
se sídlem Obecního úřadu v Hostějově, č.p. 3, PSČ 687 41,
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostkou Antonií Vaculíkovou
IČO: 00362166
číslo účtu: 14429-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Hostějov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých řízeních  pro správní obvod obce Hostějov.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Hostějov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Hostějov. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Hostějov zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Hostějov, vystaví město Uherské Hradiště obci Hostějov
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Hostějov předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Hostějov zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Hostějov před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Hostějov ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hostějov, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Hostějov a usnesení Rady města Uherské Hradiště o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
s uzavřením smlouvy.

V Uherském Hradišti, dne 14.7.2003

 …………………………………………………
Antonie Vaculíková

starosta obce Hostějov
v. r.

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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88/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Medlovice, ze dne 14.3. 2003, č.1/2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Medlovice
se sídlem Obecního úřadu v Medlovicích, č.p. 140, PSČ 687 41
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou
IČO: 0036174
číslo účtu: 1543063379/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Medlovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Medlovice.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Medlovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenese-
né působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za
každé vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Medlovice.Takto zpo-
platněna budou i přestupková řízení obcí Medlovice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukon-
čená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Medlovice, vystaví město Uherské Hradiště obci Medlovice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Medlovice předá do 10ti dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Medlovice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Medlovice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Medlovice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Medlovice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Medlovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Medlovicích dne 31.3.2003

…………………………………………………
Miroslava Náplavová

starostka obce Medlovice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 24.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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89/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Nedachlebice, ze dne 28. března 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Nedachlebice
se sídlem Obecního úřadu v Nedachlebicích, č.p. 250, PSČ 687 15
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou panem Vratislavem Němečkem
IČO: 00291145
číslo účtu: 9822-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Nedachlebice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související
s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních
rozhodnutí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Nedachlebice.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Nedachlebice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přene-
sené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za
každé vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Nedachlebice.Takto
zpoplatněna budou i přestupková řízení obcí Nedachlebice zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy
neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Nedachlebice, vystaví město Uherské Hradiště obci Neda-
chlebice fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Nedachlebice předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Nedachlebice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Nedachlebice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Nedachlebice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hra-
diště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nedachlebice, jeden stejno-
pis obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlín-
ského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Nedachlebice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

V Nedachlebicích dne 3.4.2003

…………………………………………………
Vratislav Němeček

starosta obce Nedachlebice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 24.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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90/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Topolná,
ze dne 4.2. 2003, č.03/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Topolná
se sídlem Obecního úřadu v Topolné, č.p. 420, PSČ 687 11
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Františkem Samsounkem
IČO: 00291421
číslo účtu: 1543066369/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Topolná v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Topolná.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Topolná se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Topolná.Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Topolná zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 151 Částka 3/2003

2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Topolná, vystaví město Uherské Hradiště obci Topolná
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Topolná předá do 10ti dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Topolná zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Topolná před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Topolná ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Topolná, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Topolná a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Topolné dne 28.3.2003

…………………………………………………
František Samsounek
starosta obce Topolná

v. r.

V Uherském Hradišti, dne 24.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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91/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Velehrad,
ze dne 26.3. 2003, č.1 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Velehrad
se sídlem Obecního úřadu ve Velehradě, Hradiš�ská 231, PSČ 687 06
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. Stanislavem Gregůrkem
IČO: 291536
číslo účtu: 1543059329/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Velehrad v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Velehrad.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Velehrad se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Velehrad.Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Velehrad zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Velehrad, vystaví město Uherské Hradiště obci Velehrad
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Velehrad předá do 10ti dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Velehrad zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Velehrad před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Velehrad ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Velehrad, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Velehrad a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Velehradě dne 28.3.2003

…………………………………………………
Ing. Stanislav Gregůrek
starosta obce Velehrad

v. r.

 V Uherském Hradišti, dne 24.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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92/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Zlámanec, ze dne 7.3.2003, č.2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Zlámanec
se sídlem Obecního úřadu ve Zlámanci, č.p. 95, PSČ 687 12
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Vladimírem Miklem
IČO: 00368687
číslo účtu: 16221721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Zlámanec v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých řízeních  pro správní obvod obce Zlámanec.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Zlámanec se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Zlámanec. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Zlámanec zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Zlámanec, vystaví město Uherské Hradiště obci Zlámanec
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Zlámanec  předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Zlámanec zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná
působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Zlámanec před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Zlámanec ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zlámanec, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Zlámanec a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

 V Zlámaneci dne 8.4.2003

…………………………………………………
Vladimír Mikel

starosta obce Zlámanec
v. r.

V Uherském Hradišti, dne 24.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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93/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště, ze dne 18.3.2003, č.118/8 a usnesení zastupitelstva obce Zlechov,
ze dne 10.4.2003 č.28, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO:00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Zlechov
se sídlem Obecního úřadu ve Zlechově, č.p. 540, PSČ 687 10
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Ing. Antonínem Halodou
IČO: 00291609
číslo účtu: 3121-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské Hradiště
vykonávat namísto orgánů obce Zlechov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost související s
výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí  této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnu-
tí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými správními orgány v přestupko-
vých  řízeních  pro správní obvod obce Zlechov.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
města Uherské Hradiště.

4. Výnos pokut uložených  Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Uherské Hradiště.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Zlechov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé
vyřízené oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Zlechov.Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Zlechov zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Zlechov, vystaví město Uherské Hradiště obci Zlechov
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6.2004. Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl.V
Společná ustanovení

1. Obec Zlechov předá do 10ti dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Zlechov zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná působ-
nost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Zlechov před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Zlechov ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

4. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15.dnů.

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Zlechov, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení obce Zlechov a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Zlechově dne 11.4.2003

…………………………………………………
Ing. Antonín Haloda
starosta obce Zlechov

v. r.

V Uherském Hradišti, dne 24.4.2003

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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94/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 Študlov dne 14.3.2003 č. 4/1 a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 20.ledna 2003 č.5/55/2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Študlov, IČ 304336
Študlov 142, kraj Zlínský
zastoupená starostou Františkem Tvarůžkem
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
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Protože Obec Študlov 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 orgánu Obce
Študlov 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 Študlov.

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

5. Výnosy pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.

Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Študlov 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 roku a do 15.1. zadruhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Študlov výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Študlov, 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.
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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 Študlov, usnesení rady města Valašské Klobouky o souhlasu
s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

Ve Študlově dne 18.3.2003

..................................................
František Tvarůžek

starosta obce Študlov
v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 23.1.2003

...................................................
Ing. Dalibor Maniš

starosta města Valašské Klobouky
v. r.
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95/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 63 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb. na základě usnesení rady obce Poteč
ze dne 28.2.2003 č. 01/03/2003 a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 3. února 2003 č.6/77/2003

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Poteč, IČ 00568694
Poteč 12, kraj Zlínský
zastoupená starostou Josefem Manou
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
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Protože Obec Poteč 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 orgánu Obce
Poteč 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 Poteč.

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

5. Výnosy pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Valašské Klobouky při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu Města Valašské Klobouky.

Článek III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Poteč 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. zadruhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Poteč výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Poteč, 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.
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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 Poteč, usnesení rady města Valašské Klobouky o souhlasu s
uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Poteči dne 12.3.2003

..................................................
Josef Mana

starosta obce Poteč
v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 10.2.2003

...................................................
Ing. Dalibor Maniš

starosta města Valašské Klobouky
v. r.
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96/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obceKladeruby, ze dne 13.2.2003, č.3/02 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 14.1.2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Kladeruby
Sídlo: Kladeruby 72, 756 43 Kelč
zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Vozákem
IČO: 00303933
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
Sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 30 43 87
zastoupené starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů obce Kladeruby v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 odst.1 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích v platném znění.

Na základě této smlouvy budou orgány Města Valašské Meziříčí místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod obce Kladeruby.

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu
Města Valašské Meziříčí.

Výnos pokut uložených  Městským úřadem Valašské Meziříčí při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Valašské Meziříčí.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kladeruby ze svého rozpočtu Městu Valašské Mezi-
říčí na jeho účet u Komerční banky, a.s. Praha,pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100 var.symbol 21116171,
příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření spáchání přestupku, který se měl
stát ve správním obvodu obce Kladeruby. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnu-
tí.

Příspěvek se obec Kladeruby zavazuje nahradit ve 2 splátkách, a to k 15.7. příslušného roku a 15.1. následujícího
kalendářního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2003.
Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením

této smlouvy nabude právní moci.
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Čl.V
Společná ustanovení

Obec Kladeruby předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělení souhla-
su s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl.II této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl.II této smlouvy.

Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých  úřadů
nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlín ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

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

Veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kladeruby, jeden stejnopis
obdrží město Valašské Meziříčí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Kladeruby a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

 V Kladerubech, dne 28.4.2003

…………………………………………………
obec Kladeruby

Ing. Jaroslav Vozák
v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 28.4.2003

………………………………………………
Město Valašské Meziříčí

JUDr. Jiří Kubeša
v. r.
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97/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína, ze dne 28.ledna.2003 č.R/7/11 a usnesení Rady obce Hoš�álková,
ze dne 2.4.2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
Zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Hoš	álková
se sídlem : Hoš�álková č.p. 3, 756 22
IČ: 00303798
Zastoupena: Janem Malčíkem - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1760477359/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Hoš�álková)

I.

1. V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Hoš�álková vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Hoš�álková v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína  místně příslušným správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Hoš�álková.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem ve Vsetíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Vsetína.

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Vsetín při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu Města Vsetína.

II.

Orgány Města Vsetína budou vykonávat namísto orgánů obce Hoš�álková v jejím správním obvodu přenesenou působ-
nost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve
správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně výkonu vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. Jedná se o
přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly
spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledává-
ní, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určitém rozsahu uhradí obec Hoš�álková Městu Vsetín tyto náklady spojené s
výkonem přenesené působnosti:
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1. částku 500,- Kč za jeden tzv. "projednaný případ". Projednaným případem strany smlouvy rozumí případ, ve kterém
budou učiněny úkony počínající od doby doručení oznámení o přestupku a končící vyřízením přestupku, (tj. odlože-
ním věci dle § 66 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, postoupením věci dle § 71 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění,
nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. V případě, že proti rozhodnutí o přestupku bude podáno odvolání
je případ vyřízen až dnem právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu).

2. skutečně vynaložené náklady na dokazování ve smyslu z.č. 71/1967 Sb., správní řád, a z.č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména na tyto náklady: náhrada hotových výdajů a mzdy svědkovi,
náhrada hotových výdajů a poskytnutí odměny znalci, skutečně vynaložené náklady na ohledání místa nebo věci,
náklady na cestovné a stravné.

3. náhrada hotových výdajů a poskytnuté odměny tlumočníkům

Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti bude obec Hoš�álková hradit čtvrtletně, a to na základě faktur
vystavených Městem Vsetín po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odložených věcí,
postoupených věcí a pravomocně skončených řízení o přestupku s uvedením čísla jednacího přestupkového spisu a vyúčto-
vání nákladů dle čl.III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Hoš�álková právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazující jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písemně
vypovědět za podmínky, že obec Hoš�álková bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou
vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Hoš�álková.

2. Obec Hoš�álková předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Vsetín veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje 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.

5. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením
nabude právní moci.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Hoš�álková a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Hoš�álková a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Hoš�álkové  dne 19.5.2003

Jan Malčík
za obec Hoš�álková

v. r.

Ve Vsetíně dne 19.5. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.
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98/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 13.1.2003 č.usn. 89/1R/2003 a usnesení Rady obce Hvozdná,
ze dne 17.3.2003, č.usn..........., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

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: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100
obec s rozšířenou působností

2. obec Hvozdná
Sídlo: Hvozdná 120
Kraj: Zlínský
IČO: 00283991
DIČ: ……………………..
Zastoupené: Miroslavem Válkem - starostou obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto Obecního úřadu obce Hvozdná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu
obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním
obvodu obce Hvozdná.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Hvozdná přenesenou působnost podle ustanovení
§ 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

2) Na základě této smlouvy budou orgány statutárního města Zlína místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Hvozdná.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm.
d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutár-
ního města Zlína.
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4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hvozdná ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projedná-
vaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura bude vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsaho-
vat počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31.12.2003.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Žádost o zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje zašle Krajskému úřadu Statutární město Zlín.

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 4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 1 stejnopis
obdrží obec Hvozdná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Rady obce Hvozdná a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve  Hvozdné, dne 1. 4. 2003

…………………………………………………
Miroslav Válek

starosta obce Hvozdná
v. r.

Ve Zlíně, dne 30. 3. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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99/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 13.1.2003 č.usn. 89/1R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Doubravy,
ze dne 7.4.2003, č.usn. 4/7/ZO/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

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: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100
obec s rozšířenou působností

2. obec Doubravy
Sídlo: Doubravy 45
Kraj: Zlínský
IČO: 00283886
DIČ: 304-00283886
Zastoupené: Františkem Minaříkem - starostou obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto Obecního úřadu obce Doubravy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu
obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním
obvodu obce Doubravy.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Doubravy přenesenou působnost podle ustanovení
§ 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

2) Na základě této smlouvy budou orgány statutárního města Zlína místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Doubravy.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm.
d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutár-
ního města Zlína.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 169 Částka 3/2003

4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Doubravy ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projedná-
vaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura bude vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsaho-
vat počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31.12.2003.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Žádost o zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje zašle Krajskému úřadu Statutární město Zlín.

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  4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 1 stejnopis
obdrží obec Doubravy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva obce Doubravy a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Doubravách, dne 8. 4. 2003

…………………………………………………
FrantišekMinařík

starosta obce Doubravy
v. r.

Ve Zlíně, dne  17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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100/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína č. 456/13R/2003 ze dne 7.7.2003, a Zastupitelstva města Fryšták
č. Z7/2003 bod 6.2 ze dne 26.6..2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Statutární město Zlín
zastoupené: Mgr. Tomášem Úlehlou - primátorem města
sídlo: Náměstí  Míru 12, 761 40 Zlín
IČO: 00283924
bankovní spojení: Komerční banka Zlín
číslo účtu: 19-128-661/0100
na straně jedné
a
2. Město Fryšták
zastoupené: Mgr. Lubomírem Doležalem, starostou města
sídlo: Městský úřad Fryšták, Náměstí Míru 43, 763 16, Fryšták
IČO: 00283916
bankovní spojení: Komerční banka Zlín
číslo účtu: 3724661/0100
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., O obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 66c) až 66e) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Statutární město Zlín jako zřizovatel Městské policie ve Zlíně, dále jen "MPZ", se zavazuje, že bude na základě této
smlouvy vykonávat úkoly a činnosti stanovené § 2 zákona číslo 553/1991 Sb., O obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen "zákon", nebo zvláštními zákony na území města Fryšták v rozsahu uvedeným v čl. II této smlouvy.

II.
Určení rozsahu úkolů

1. MPZ bude na území města Fryšták vykonávat úkoly v rozsahu § 2 zákona a v blokovém řízení bude oprávněna
projednávat přestupky dle ust. § 47, 48, 49, 50 a § 86 písm. d) bod 4. zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Úkoly uvedené v bodě 1. bude MPZ provádět formou hlídkové služby a to dle vzájemně odsouhlaseného měsíčního
plánu služeb a v mimořádných případech i na telefonickou žádost starosty obce Fryšták nebo místostarosty. Hlídky
budou vždy dvoučlenné pěší, motorizované, nebo cyklohlídky.

3. Město Fryšták předá při podpisu této smlouvy MPZ seznam a text platných a účinných obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce Fryšták.

4. Město Fryšták vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, každému strážníkovi MPZ písemné zmocnění, kte-
rým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci na jeho území. Toto zmocnění je strážník povinen mít
při výkonu pravomoci u sebe. Vzor zmocnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
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III.
Úhrada nákladů

1. Obě smluvní strany se dohodly, že výkon činností související s předmětem smlouvy v určeném rozsahu úkolů a činností
bude poskytován za finanční příspěvek určený na úhradu nákladů spojených s výkonem předmětu smlouvy ve výši 350,-
Kč za jednu hodinu služby dvoučlenné hlídky, mimo výkon činností a úkolů na části území města Fryšták v okolí vodní
nádrže, které jsou poskytovány bezúplatně.

2. Finanční příspěvek na úhradu nákladů na výkon činností bude město Fryšták hradit na základě měsíčních faktur vystavených
Statutárním městem Zlín a doručeným městu Fryšták. Jejich přílohou bude výkaz činnosti strážníků na území obce Fryšták,
který autorizuje starosta nebo jím pověřený úředník Městského úřadu Fryšták. Lhůta splatnosti je 14 dnů od doručení faktury.

3. Příjmy z uložených blokových pokut budou příjmem Statutárního města Zlín a Statutární město Zlín bude tyto uložené
pokuty i vymáhat. Z celkové částky faktury za výkon předmětu smlouvy bude odečtena prokazatelná přijatá hotovost z
uložených blokových pokut.

IV.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o vyslovení souhlasu s
uzavřením této smlouvy nabylo právní moci.

2. MPZ bude úkoly dle této smlouvy vykonávat od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém rozhodnutí
Krajského úřadu o vyslovení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabylo právní moci.

3. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu jednostranně písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2
měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody účastníků této smlouvy.

5. Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně může tuto smlouvu zrušit v případě, že k jejímu uzavření došlo v rozporu s právními
předpisy nebo v případě situace, kdy se smlouva po jejím uzavření dostane do rozporu s právními předpisy.

6. Případné spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně.

V.
Závěrečná  ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých městských úřadů nejméně po
dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.

3. Smlouva je uzavřena v šesti stejnopisech, přičemž Statutární město Zlín obdrží dvě paré, město Fryšták dvě paré, a
Krajský úřad Zlínského kraje dvě paré spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.

4. Přílohy k této smlouvě tvoří pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně o vyslovení souhlasu s
uzavřením této smlouvy a usnesení příslušných orgánů obcí a taktéž vzor písemného pověření strážníků MP Zlín.

Ve Zlíně, dne  25.7.2003
…………………………………………………

Za město Fryšták
Mgr. Lubomír Doležal - starosta

v. r.

…………………………………………
Za statutární město Zlín

Mgr. Tomáš Úlehla - primátor
v. r.
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101/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína, ze dne 13.1.2003 č.usn. 89/1R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Kašava,
ze dne 11.2.2003, č.usn. 4/5.2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

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: odbor právní MMZ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Č. ú.: 19-128661/0100
obec s rozšířenou působností

2. obec Kašava
Sídlo: Kašava 24
Kraj: Zlínský
IČO: 00284050
DIČ: ……………………..
Zastoupené: Stanislavem Marcoňem - starostou obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto Obecního úřadu obce Kašava vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu
obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním
obvodu obce Kašava.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Kašava přenesenou působnost podle ustanovení §
52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

2) Na základě této smlouvy budou orgány statutárního města Zlína místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Kašava.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm.
d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutár-
ního města Zlína.
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4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je, v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kašava ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Zlínu
na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projednávaných
přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři korun českých).
Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení příslušné faktu-
ry obci. Tato faktura bude vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat počet
správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31. 12. 2003.

2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Žádost o zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje zašle Krajskému úřadu Statutární město Zlín.

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 4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 1 stejnopis
obdrží obec Kašava a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží  Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva obce Kašava a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Kašavě, dne 22. 4. 2003

…………………………………………………
Stanislav Marcoň

starosta obce Kašava
v. r.

Ve Zlíně, dne  17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

    primátor statutárního města Zlína
v. r.
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