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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 4

102/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Pitín
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

103/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Hoštětín
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

104/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Komňa
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

105/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Nezdenice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

106/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Rudice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

108/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Kostelec u Holešova
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

Rozesláno dne 17. prosince 2003
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114/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kroměříž a obcí Bařice-Velké Těšany
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

115/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Sušice a obcí Kudlovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

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

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

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

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

125/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Ostr.Nová Ves a obcí Ostr. Lhota
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

127/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště  a obcí Boršice u Blatnice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

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

134/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště  a obcí Osvětimany
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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135/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Drslavice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

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

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

143/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavření mezi městem Vizovice a obcí Dešná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

144/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavření mezi městem Vizovice a obcí Jasenná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

149/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chropyně a obcí Záříčí
- zajiš�ování výkonu 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

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

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

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

153/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem valašské Klobouky a obcí Křekov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

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

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
161/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Žítková

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
162/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Broumov-Bylnice a obcí Štítná nad Vláří - Popov

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

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

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti dle ust. § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

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

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

167/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Dřínov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona

168/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Hoštice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

169/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Kunkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

170/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Litenčice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

171/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Nítkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
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č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
172/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Pačlavice

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

173/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Počenice-Tetětice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

174/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Prasklice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

175/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Věžky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

176/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Staré Město a obcí Velehrad
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

177/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Brumov-Bylnice a obcí Návojná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

178/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Brumov-Bylnice a obcí Nedašova Lhota
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

179/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Brumov-Bylnice a obcí Rokytnice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

180/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Brumov-Bylnice a obcí Jestřabí
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

182/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Morkovice-Slížany a obcí Uhřice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona
č. 359/1999    Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

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

Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Pitín, Pitín čp. 18
zastoupená starostou panem Martinem Zálešákem
IČO 291 234
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
2. Město Bojkovice, Bojkovice, Sušilova čp. 952
zastoupené starostou Mgr. Josefem Langrem
IČO 290 807
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

II.

Na základě rozhodnutí orgánů obce Pitín ze dne 25. 2. 2003, č. 38/03 a usnesení Rady města Bojkovice ze dne
19.2.2003, č.197/8/2003, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu.

III.
Předmět smlouvy

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

IV.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Bojkovice (odbor organizační a občanských záležitostí) budou ve správním obvodu obce Pitín vyko-
návat 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.

V.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pitín ze svého rozpočtu Městu Bojkovice příspěvek
ve výši 500,- Kč za každý přestupkový případ a to jednorázově ke konci kalendářního roku na základě zaslaného přehledu
přestupkových případů.

VI.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.1.2004.
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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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  krajský úřad společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady Obce Pitín a rady Města Bojkovice a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bojkovicích dne 27. 3. 2003

……………………………………
Mgr. Josef Langr

starosta obce
v. r.

……………………………………
Martin Zálešák
starosta obce

v. r.
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103/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Hostětín, Hostětín čp. 75
zastoupená starostou Drahomírem Orsákem
IČO 00542296
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
2. Město Bojkovice, Bojkovice, Sušilova čp. 952
zastoupené starostou Mgr. Josefem Langrem
IČO 290 807
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

II.

Na základě rozhodnutí orgánů obce Hostětín ze dne 20.2.2003, č.4/2003 a usnesení Rady města Bojkovice ze dne
19.2.2003, č.198/8/2003, 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.

III.
Předmět smlouvy

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

IV.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Bojkovice (odbor organizační a občanských záležitostí) budou ve správním obvodu obce Hostětín
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.

V.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hostětín ze svého rozpočtu Městu Bojkovice příspě-
vek ve výši 500,- Kč za každý přestupkový případ a to jednorázově ke konci kalendářního roku na základě zaslaného
přehledu  přestupkových případů.

VI.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
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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 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 usnesení rady Obce Hostětín a Města Bojkovice a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bojkovicích dne 27. 3. 2003

 ……………………………………
 Mgr. Josef Langr

starosta obce
v. r.

……………………………………
Drahomír Orsák

starosta obce
v. r.
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104/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Komňa, Komňa čp. 42
zastoupená starostou panem Karlem Navrátilem
IČO 207 438
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
2. Město Bojkovice, Bojkovice, Sušilova čp. 952
zastoupené starostou Mgr. Josefem Langrem
IČO 290 807
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

II.

Na základě rozhodnutí orgánů obce Komňa ze dne 27.3.2003, č.2/2003 a usnesení Rady města Bojkovice ze dne
19.2.2003, č.200/8/2003, 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.

III.
Předmět smlouvy

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

IV.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Bojkovice (odbor organizační a občanských záležitostí) budou ve správním obvodu obce Komňa
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.

V.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Komňa ze svého rozpočtu Městu Bojkovice příspě-
vek ve výši 500,- Kč za každý přestupkový případ a to jednorázově ke konci kalendářního roku na základě zaslaného
přehledu  přestupkových případů.

VI.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2004.
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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 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 usnesení rady Obce Komňa a Města Bojkovice a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bojkovicích dne 31. 3. 2003

 ……………………………………
 Mgr. Josef Langr

starosta obce
v. r.

……………………………………
Karel Navrátil
starosta obce

v. r.
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105/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Nezdenice, Nezdenice čp. 72
zastoupená starostou panem Janem Jančaříkem
IČO 291 161
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
2. Město Bojkovice, Bojkovice, Sušilova čp. 952
zastoupené starostou Mgr. Josefem Langrem
IČO 290 807
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

II.

Na základě rozhodnutí orgánů obce Nezdenice ze dne 3.3.2003, č.4/2003 a usnesení Rady města Bojkovice ze dne
19.2.2003, č.202/8/2003, 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.

III.
Předmět smlouvy

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

IV.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Bojkovice (odbor organizační a občanských záležitostí) budou ve správním obvodu obce Nezdenice
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.

V.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nezdenice ze svého rozpočtu Městu Bojkovice
příspěvek ve výši 500,- Kč za každý přestupkový případ a to jednorázově ke konci kalendářního roku na základě zaslané-
ho přehledu  přestupkových případů.

VI.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004.
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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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  krajský úřad společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady Obce Nezdenice a Města Bojkovice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bojkovicích dne 27. 3. 2003

 ……………………………………
Mgr. Josef Langr

starosta obce
v. r.

……………………………………
Jan Jančařík
starosta obce

v. r.
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106/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená obcemi

I.
Smluvní strany

1. Obec Rudice, Rudice čp. 109
zastoupená starostou JUDr. Jiřím Galvasem
IČO 542 270
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
2. Město Bojkovice, Bojkovice, Sušilova čp. 952
zastoupené starostou Mgr. Josefem Langrem
IČO 290 807
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

II.

Na základě rozhodnutí orgánů obce Rudice ze dne 19.3.2003, č.4/2003 a usnesení Rady města Bojkovice ze dne
19.2.2003, č.201/8/2003, 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.

III.
Předmět smlouvy

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

IV.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Bojkovice (odbor organizační a občanských záležitostí) budou ve správním obvodu obce Rudice
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.

V.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rudice ze svého rozpočtu Městu Bojkovice příspě-
vek ve výši 500,- Kč za každý přestupkový případ a to jednorázově ke konci kalendářního roku na základě zaslaného
přehledu  přestupkových případů.

VI.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003
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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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží  krajský úřad společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady Obce Rudice a Města Bojkovice a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bojkovicích dne 27. 3. 2003

……………………………………
Mgr. Josef Langr

starosta obce
v. r.

……………………………………
JUDr. Jiří Galvas

starosta obce
v. r.
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107/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
Vítonice ze dne 12.3.2003 č. 2/2003.

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 Vítonice
adresa obecního úřadu Vítonice 82, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Radkem Hradilíkem

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 Vítonice 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 Vítonice 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 Vítonice.

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 Vítonice ze svého rozpočtu městu Bystřice pod
Hostýnem na jeho účet č.27-1477670217/0100, příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Projed-
náním přestupku dle předchozí věty strany rozumí úkony počínající oznámením 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 vydání jiného rozhodnutí o přestupku v příslušném
správním řízení.
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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 Vítonice 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 Vítonice a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Vítonicích 19. 3. 2003

........................................................
Radek Hradilík
obec Vítonice

v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

.........................................................
Mgr. Zdeněk Pánek

město Bystřice pod Hostýnem
v. r.
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108/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 Kostelec u
Holešova ze dne 4.3.2003 č.3/6.

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 Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova
zastoupená starostou panem Radoslavem Pospíšilíkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti 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 Kostelec u Holešova 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 Kostelec u Holešova 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 Kostelec u Holešova.

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 Kostelec u Holešova ze svého rozpočtu městu Hole-
šovu 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).



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 19 Částka 4/2003

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 Kostelec u Holešova 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 předcházející-
ho roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Kostelec u Holešova 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. 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 Kostelec u Holešova 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 Kostelec u Holešova a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

 V Kosteleci  u Holešova, dne 14. 3. 2003
 za obec Kostelec u Holešova:

 …………………………………………………
Radoslav Pospíšilík

starosta
v. r.

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

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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109/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 Kurovice
ze dne 9.4.2003 č.2.

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 Kurovice
Kurovice, 768 52 Míškovice
zastoupená starostou panem Milanem Jurtíkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti 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 Holešo-
va vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Kurovice 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 Kurovice 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 Kurovice.

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 Kurovice 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 orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Kurovice 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 předcházející-
ho roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Kurovice 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. 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 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 Kurovice 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 Kurovice a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Kurovicích, dne 11. 4. 2003
za obec Kurovice:

…………………………………………………
Milan Jurtík

starosta
v. r.

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

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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110/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 Žeranovice
ze dne 21.3.2003 č.3

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 Žeranovice
Žeranovice, 768 51 Žeranovice
zastoupená starostou panem Antonínem Dokoupilem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti 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 Žeranovice 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 Žeranovice 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 Žeranovice.

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 Žeranovice 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 orgánů města Holešova k odložení věci před zahájením řízení přestupku, či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Žeranovice 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 předcházející-
ho roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Žeranovice 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. 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 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 Žeranovice 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 Žeranovice a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Žeranovicích, dne 7. 4. 2003
 za obec Žeranovice:

…………………………………………………
Antonín Dokoupil

starosta
v. r.

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

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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111/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Horní Lideč ze dne 20. 3. 2003 č. 7.1.3. a usnesení Zastupitelstva obce Střelná
ze dne 18.3.2003 č. 6  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 Střelná
se sídlem Střelná 38, PSČ 765 12
IČO: 00304310
zastoupena p. Jaroslavou Schovajsovou, starostkou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vsetín
č.ú.: 5721-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Horní Lideč
(dále jen obec Střelná)

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 Střelná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Střelná v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce Horní Lideč místně příslušným správními orgány v řízení uvedeném v
čl. II. této smlouvy ve správním obvodu obce Střelná.

3. Správní poplatky vybírané Obecním úřadem 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 Střelná v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestup-
ků 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 vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod
a lázeňských míst.
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III.

Za výkon přenesené působnosti v určitém rozsahu uhradí obec Střelná obci Horní Lideč tyto náklady spojené
s výkonem přenesené působnosti:

1. Částku 1.100,- 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.
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 Střelná hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vystavených
obcí Horní Lideč 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 dle čl. III. bod 2 a 3 má obec Střelná právo
vyžádat si od obce Horní Lideč 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  obec Horní Lideč smlouvu
písemně vypovědět za podmínky, že obec Střelná 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 Střelná.

2. Obec Střelná 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 obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje ke zveřejnění ve Věstníku práv-
ních 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 Střelná 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 Střelná a pravomocné rozhodnu-
tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Střelné dne 21. 3. 2003

................................................
Jaroslava Schovajsová
starostka obce Střelná

v. r.

V Horní Lidči dne 21. 3. 2003

.................................................
Josef Tkadlec

starosta obec Horní Lideč
v. r.
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112/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Pravčice, ze dne 4.3.2003, č. 3/2003- I/9 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 Pravčice
zastoupená starostou obce Jaroslavem Šaškem
Adresa: Pravčice č.p. 46, okres Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 544 566
(dále jen obec Pravčice)

2. Město Hulín
zastoupené starostou města Jaroslavem Čumpelíkem
Hulín, nám. Míru 162, okres Kroměříž
kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 00287222
(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 Pravčice 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 Pravčice.

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 Pravčice 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
jednotlivý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků města Hulína.
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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 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 Hulín v termínu do 5.12.2003 předloží obci Pravčice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a obec Pravčice 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 Pravčice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Hulín veškerou spisovou agendu související s
výkonem 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 o jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pravčice, jeden stejnopis
obdrží město Hulín 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 Pravčice a usnesení Rady města Hulína o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Hulíně dne 8. 4. 2003

 …………………………………………………
Jaroslav Šašek

starosta obce Pravčice
v. r.

………………………………………………
Jaroslav Čumpelík

starosta města Hulín
v. r.
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113/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Honětice, ze dne 10.4.2003, č.3 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 Honětice
zastoupená starostou obce Vítězslavem Mrhalem
Adresa: Obecní úřad Honětice, č.p. 73, 768 13 Litenčice
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 47930276
(dále jen Obec Honětice)

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 působností - 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 Honětice 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 Honětice.

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 Honětice 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 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 Honětice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30.11.2003,
formou faktury a Obec Honětice 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 Honětice 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 Honětice, 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 Rady obce Honětice a usnesení Rady města Kroměříže o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlou-
vy.

V Honěticích dne 11. 4. 2003

…………………………………………………
Vítězslav Mrhal

starosta obce Honětice
v. r.

V Kroměříži dne 18. 3. 2003

………………………………………………
Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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114/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bařice - Velké Těšany, ze dne 27.2.2003, č.5. zas.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 Bařice - Velké Těšany
zastoupená starostou obce Josefem Odstrčilem
Adresa: Obecní úřad Bařice - Velké Těšany, č.p. 68, 767 01 Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČ: 287024
(dále jen Obec Bařice - Velké Těšany)

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 působností - 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 Bařice - Velké Těšany 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 Bařice - Velké Těšany.

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 Bařice - Velké Těšany 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 § 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 Bařice - Velké Těšany vyúčtování přestupků, řešených ke dni
30. 11. 2003, formou faktury a Obec Bařice - Velké Těšany 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 Bařice - Velké Těšany 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 Bařice - Velké Těšany, 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 Bařice - Velké Těšany a usnesení Rady města Kroměříže
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Kroměříži dne 18. 3. 2003

…………………………………………………
Josef Odstrčil

starosta obce Bařice - Velké Těšany
v. r.

………………………………………………
Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž
v. r.
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115/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení zastupitelstva obce Sušice ze dne  14.3.2003 č.3 ve znění dodatku a usnesení zastupitelstva obce
Kudlovice ze dne 10.4.2003 č.19.

Článek I
Smluvní strany

1. Obec Sušice
Sušice č.p. 127, PSČ 687 04
zastoupená Ing. Karlem Taftem, starostou obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště

2. Obec Kudlovice
Kudlovice č.p. 39, PSČ 687 03
zastoupená Jiřím Tománkem, starostou obce
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Článek II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude obecní úřad obce
Sušice vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu obce Kudlovice v rozsahu uvedeném v článku III této
smlouvy.

Článek III
Určení rozsahu

1. Obecní úřad obce Sušice bude vykonávat ve správním obvodu obce Kudlovice 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 obce Sušice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod  obce Kudlovice.

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

4. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem obce Sušice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu obce
Sušice.

Článek IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kudlovice ze svého rozpočtu obci Sušice na její účet
č.10620-721/0100, příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek.

2. 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).
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3. Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu. V případě, že došlo ze strany správního orgánu obce Sušice k odložení věci před zahájením řízení o přestup-
ku, či k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Kudlovice ze svého rozpočtu obci Sušice na její
účet příspěvek ve výši 200,- Kč.

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

5. Obec Sušice je povinna předložit obci Kudlovice 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.

Článek V
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2003.

Článek VI
Společná ustanovení

1. Obec Sušice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem 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 bude tato smlouva k nahlédnutí všem občanům obce u obecních úřadů.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obce Sušice, jeden obec Kudlovice 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 obec Sušice.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Sušice a zastupitelstva obce Kudlovice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Obci Kudlovice, dne 29. 4. 2003
za obec Kudlovice:

..................................................
Jiří Tománek
starosta obce

v. r.

V Obci Sušice,dne 24. 4. 2003
za obec Sušice:

..........................................
Ing. Karel Taft
starosta obce

v. r.
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116/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Březová, Březová čp. 390, 687 67 Březová
zastoupená starostou p. Františkem Vaculou
IČO 00290858
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 Březová ze dne 21. 2. 2003 č.1/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29.1.2003 č.94/R05/03, uzavírají 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 Březová 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 Březová 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 Březová 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 Březová a usnesení Rady města Uherského  Brodu a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28. 2. 2003

 ……………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

 starosta města
v. r.

……………………………………
František Vacula

starosta obce
v. r.
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117/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Dolní Němčí, Nivnická čp. 82, 687 62 Dolní Němčí
zastoupená starostou Ing. Františkem Hajdůchem
IČO 00290904
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 Dolní Němčí ze dne 4.3.2003 č.5/1a a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29.1.2003 č.94/R05/03, uzavírají 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 Dolní 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 Dolní 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 Dolní 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 Dolní Němčí a usnesení Rady města Uherského  Brodu a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Dolním  Němčí dne 24. 3. 2003

……………………………………
Ing. František Hajdůch

starosta obce
v. r.

V Uherském Brodě dne 28. 2. 2003

……………………………………
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.
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118/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Police, ze dne 13. 3. 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 Police
Sídlo: Police 142, 756 44 Loučka
zastoupená starostou obce Zdeňkem Plesníkem
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

Podle § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykonávat
namísto orgánů Obce Police 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 Police.

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 Police 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 Police. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Police 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.
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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 Police 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 Police, 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 Zastupitelstva obce Police a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhla-
su s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením
smlouvy.

 V Policích dne 27. 3. 2003

…………………………………………………
Obec Police

Zdeněk Plesník
starosta obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 27. 3. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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119/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 Bratřejov
č.3/2003. ze dne 3. 4. 2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Bratřejov
Bratřejov 226
763 12 Vizovice
zastoupená  starostou p. Pavlem Kovářem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Bratřejov 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 Bratřejov.

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 Bratřejov 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 Bratřejov ze svého rozpočtu na výše uve-
dený 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 Bratřejov 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
Bratřejov 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 Bratřejov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

 V Bratřejově dne 4. 4. 2003
za obec Bratřejov:

…………………………………………
Pavel Kovář, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
 za město Vizovice:

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

v. r.
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120/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 Březová
č.16  ze dne 27.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Březová
Březová 36
763 15 Slušovice
zastoupená  starostou p. Vlastimilem Bednaříkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Březová 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 Březová.

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 Březová 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 Březová 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 do 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Březová 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
Březová 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 Březová a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

 V Březové dne 31. 3. 2003
za obec Březová:

…………………………………………
Vlastimil Bednařík, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
 za město Vizovice:

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

v. r.
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121/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 Lutonina
č.3/2003  ze dne 28.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Lutonina
Lutonina 114
763 12 Vizovice
zastoupená  starostou p. Vítězslavem Zichou,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Lutonina 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 Lutonina.

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 Lutonina 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 Lutonina ze svého rozpočtu na výše uve-
dený 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 Lutonina 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
Lutonina 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 Lutonina a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Lutonině dne 31. 3. 2003
za obec Lutonina:

…………………………………………
 Vítězslav Zicha, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
 za město Vizovice:

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

v. r.
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122/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 Trnava č.9/
2003. ze dne 24.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Trnava
Trnava 156
763 18 Trnava
zastoupená  starostou p.Josefem Gajdošíkem,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Trnava 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 správ-
ní obvod obce Trnava.

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

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 Trnava 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 přestup-
ku (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 Trnava 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 do 15.1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Trnava 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
Trnava 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 Trnava a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Trnavě dne 26. 3. 2003
za obec Trnava:

……………………………………
Josef 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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123/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 Všemina č.3/
2003. ze dne 10.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Všemina
Všemina 162
763 15 Slušovice
zastoupená  starostou p. Adolfem Drábkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Všemina 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 Všemina.

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 Všemina 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 Všemina 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 do 15.1. za II. pololetí předcházejícího
roku.
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3. Město Vizovice je povinno předložit obci Všemina 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
Všemina 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 Všemina a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

Ve Všemině dne 10. 3. 2003
za obec Všemina:

…………………………………………
Adolf Drábek, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
za město Vizovice:

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

v. r.
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124/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína, ze dne 28.ledna.2003 č.R/7/29 a usnesení Zastupitelstva obce Zděchov,
ze dne 21.3.2003, č.8, 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 Zděchov
se sídlem : Zděchov č.p. 175, 756 07
IČ: 00304484
Zastoupena: Zdeňkem Hajdíkem- starostou obce
Bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 6425-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Zděchov)

I.

1. V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou  orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Zděchov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Zděchov 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 Zděchov.

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 Zděchov v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správ-
ním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně výkonu vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. Jedná se o přestup-
ky 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.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určitém rozsahu uhradí obec Zděchov Městu Vsetín tyto náklady spojené s výko-
nem 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 Zděchov 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 Zděchov
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 Zděchov bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou vyúč-
továny 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 Zděchov.

2. Obec Zděchov 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. 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 Zděchov 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 Zděchov a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Zděchově dne 26. 3. 2003

Zdeněk Hajdík
za obec Zděchov

v. r.

Ve Vsetíně dne 26. 3. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.
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125/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Ostrožská Lhota ze dne 31. března 2003 a usnesení Rady obce Ostrožská Nová Ves
ze dne 22. dubna 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Ostrožská Lhota
687 23 Ostrožská Lhota 148, Zlínský kraj
zastoupená starostou obce Antonínem Jelénkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště
IČO: 00 29 11 96
Č. účtu: 154 307 4369/0800
(dále jen O. Lhota)
a
2. Obec Ostrožská Nová Ves
687 Ostrožská Nová Ves, Zlínský kraj
zastoupená starostou obce Stanislavem Turečkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště
IČO: 00291200
Č. účtu: 2428-721/0100
(dále jen O.N.Ves)

Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 2/2003 Sb. budou orgány obce O.N. Ves
vykonávat místo orgánů obce O. Lhota v jejím správním obvodu přenesenou působnost související s výkonem státní
správy v oblasti projednávání přestupku vyplývající z § 52 písm.a) a § 53 odst.1 zákona č.  200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnutí vydaných v
řízení o přestupcích podle z. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce O. N. Ves místně příslušnými správními orgány v přestupkových říze-
ních pro správní obvod obce O. Lhota.

3. Správní poplatky vybírané při plnění této smlouvy jsou příjmem obce O.N. Ves.

4. Výnos pokut uložených v řízení je příjmem rozpočtu obce O.N. Ves

5. Řízení dle této smlouvy proběhne na OÚ O.N. Ves.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec O. Lhota ze svého rozpočtu obci O. N. Ves na její
účet č. 2428-721/0100 úhradu ve výši 700,- Kč za každé vyřízené oznámení přestupku.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Tato smlouva nabývá platnosti dnem kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy, nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec O. Lhota předá do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy obci O. N. Ves veškerou spisovou dokumentaci související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Obec O.N. Ves vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

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

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 po jednom ze stejnopisů obdrží každá ze smluvních stran
a jeden stejnopis smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje, spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této
smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce O. Lhota a Rady obce O.N. Ves o souhlasu s uzavřením této
smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Ostrožské Nové Vsi dne 22. 4. 2003

Stanislav Tureček
starosta obce

v. r.

V Ostrožské Lhotě dne 31. 3. 2003

Antonín Jelének
starosta obce

v. r.
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126/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení Rady obce Bílovice,
ze dne 26. 3. 2003 č. I/7., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 1
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Bílovice
se sídlem Obecního úřadu v Bílovicích, č.p. 70, PSČ 687 12
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou PhDr. Františkem Janků
IČO: 00290793
číslo účtu: 1543061349/0800

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Bílovice v její správním obvodu veškerou přenesenou působnost souvise-
jící s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupku 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 Bílovice.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Bílovice 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 Bílovice. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Bílovice 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 Bílovice, vystaví město Uherské Hradiště obci Bílovice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Bílovice 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 Bílovice 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 Bílovice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Bílovice 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-ti 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 Bílovice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Bílovicích dne 2. 4. 2003

............................................................
PhDr. František Janků
starosta obce Bílovice

v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 56Částka 4/2003

127/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení Rady obce Boršice
u Blatnice, ze dne 31.3.2003 č.7., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 1
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Boršice u Blatnice
se sídlem Obecního úřadu v Boršicích u Blatnice, č.p. 157, PSČ 687 63
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou Karlem Petrů
IČO: 00290815
číslo účtu: 9320-721/0100

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Boršice u Blatnice v její správním obvodu veškerou přenesenou působnost
související s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupku 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 Boršice u Blatnice.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Boršice u Blatnice 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 Boršice u Blatnice.
Takto zpoplatněna budou i přestupková řízení obcí Boršice u Blatnice 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 Boršice u Blatnice, vystaví město Uherské Hradiště obci
Boršice u Blatnice fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Boršice u Blatnice 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
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Boršice u Blatnice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se pří-
slušná působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž došlo v územním obvodu obce Boršice u Blatnice před uzavřením této veřejnoprávní
smlouvy, obcí Boršice u Blatnice 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-ti 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 Boršice u Blatnice, jeden
stejnopis obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Zlínského kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Boršicích u Blatnice  dne 31. března 2003

............................................................
Karel Petrů

starosta obce Boršice u Blatnice
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

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

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a zápisu Rady obce
Březolupy, ze dne 26. 3. 2003 č.7/2003, 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Březolupy
se sídlem Obecního úřadu v Březolupech, č.p. 90, PSČ 687 13
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou ing. Petrem Kuklou
IČO: 00290840
číslo účtu: 154 304 7379/0800 ČS a.s. Zlín, pobočka Bílovice
e-mail: starosta@brezolupy.cz, 572 580 221

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Březolupy v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost sou-
visející 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 správ-
ních 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 Březolupy .

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Březolupy 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 Březolupy. Takto zpo-
platněna budou i přestupková řízení obcí Březolupy 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 Březolupy, vystaví město Uherské Hradiště obci Březolupy
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 uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Březolupy 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 Březolupy 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 Březolupy před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Březolupy 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 Březolupy, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Březolupech dne 26. 3. 2003

............................................................
Ing. Petr Kukla

starosta obce Březolupy
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

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

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení zastupitelstva obce Částkov,
ze dne 04.04.2003 č.5., 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Částkov se sídlem Obecního úřadu v Částkově č.p. 86, PSČ 687 12 Bílovice
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou panem Radkem Železníkem
IČO: 00360392
číslo účtu: 13127-721/100

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Částkov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost souvi-
sející 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 Částkov.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Částkov 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 Částkov. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Částkov 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 Částkov, vystaví město Uherské Hradiště obci Částkov faktu-
ru na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Částkov 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 Částkov 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 Částkov před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Částkov 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 Částkov, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Částkov a usnesení Rady města Uherské Hradiště o sou-
hlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

V Částkově dne 7. 4. 2003

............................................................
Radek Železník

starosta obce Částkov
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení zastupitelstva Rady obce
Jalubí, ze dne 25. 3. 2003 č. 7/2003, 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Jalubí
se sídlem Obecního úřadu v Jalubí č.p. 135, PSČ 687 05
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou Ing. Karlem Malovaným
IČO: 290980
číslo účtu: 4124-721/0100 u K.B. Uherské Hradiště

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Jalubí v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost souvise-
jící 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 Jalubí.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Jalubí 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 Jalubí. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Jalubí 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 Jalubí, vystaví město Uherské Hradiště obci Jalubí fakturu na
úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Jalubí předá do 10ti 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 Jalubí 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 Jalubí před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy, obcí
Jalubí 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-ti 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 Jalubí, jeden stejnopis obdrží
město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady obce Jalubí 7/2003 ze dne 25. 3. 2003 a usnesení Rady města Uherské
Hradiště o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.

V Jalubí dne 25. 3. 2003

............................................................
Ing. Karel Malovaný
starosta obce Jalubí

v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

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

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení Rady obce Kněžpole,
ze dne 2. 4. 2003 č.10, 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Kněžpole
se sídlem Obecního úřadu v Kněžpole  č.p. 125, PSČ 687 12
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou obce p. Zdeňkem Gajdošíkem
IČO: 00291013
číslo účtu: 9726-721/0100

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Kněžpole  v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost sou-
visející 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 správ-
ních 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 Kněžpole.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Kněžpole 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 Kněžpole. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Kněžpole 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 Kněžpole, vystaví město Uherské Hradiště obci Kněžpole
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1. 6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Kněžpole 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 Kněžpole 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 Kněžpole před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Kněžpole  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 Kněžpole, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Kněžpoli dne 4. 4. 2003

............................................................
p. Zdeněk Gajdošík

starosta obce Kněžpole
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení Zastupitelstva obce
Nedakonice, ze dne 27.2.2003 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Nedakonice
se sídlem Obecního úřadu v Nedakonicích, č.p. 33, PSČ 687 38
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou obce Jiřím Smělíkem
IČO: 00291153
číslo účtu: 4626-721/0100

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Nedakonice 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 Nedakonice.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Nedakonice 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 Nedakonice. Takto
zpoplatněna budou i přestupková řízení obcí Nedakonice 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 Nedakonice, vystaví město Uherské Hradiště obci Nedako-
nice  fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1. 6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Nedakonice 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 Nedakonice 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 Nedakonice před uzavřením této veřejnoprávní smlou-
vy, obcí Nedakonice 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 Nedakonice, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Nedakonicích dne 27. 3. 2003

............................................................
Jiří Smělík

starosta obce Nedakonice
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 68Částka 4/2003

133/VS/2003

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení zastupitelstva obce Ořechov,
ze dne 27. 3. 2003 č. 2/03., 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Ořechov
se sídlem Obecního úřadu v Ořechově č.p. 105, PSČ 687 37
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou Luňákem Josefem
IČO: 00542300
číslo účtu: 10225-721/0100

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Ořechov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost souvi-
sející 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 Ořechov.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Ořechov 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 Ořechov. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Ořechov 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 Ořechov, vystaví město Uherské Hradiště obci Ořechov
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 69 Částka 4/2003

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1. 6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Ořechov 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 Ořechov 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 Ořechov před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Ořechov 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 Ořechov, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva obce Ořechov a usnesení Rady města Uherské Hradiště o sou-
hlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

V Ořechově  dne 11. 4. 2003

............................................................
Josef Luňák

starosta obce Ořechov
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

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

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení zastupitelstva obce
Osvětimany, ze dne 20. 3. 2003 č.2/2003, 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 68670,
Zlínský kraj
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
2. Obec Osvětimany
se sídlem Obecního úřadu v Osvětimanech, č.p. 350, PSČ 687 42
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
zastoupená starostou Josefem Bartoňkem
IČO: 00291218
číslo účtu: KB Uherské Hradiště, č. ú 3826721/0100

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 Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů obce Osvětimany 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 Osvětimany.

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 jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Osvětimany 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 Osvětimany. Takto
zpoplatněna budou i přestupková řízení obcí Osvětimany 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 Osvětimany, vystaví město Uherské Hradiště obci Osvětima-
ny fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1.6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Osvětimany 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 Osvětimany 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 Osvětimany před uzavřením této veřejnoprávní smlou-
vy, obcí Osvětimany 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 Osvětimany, jeden stejnopis
obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Osvětimanech dne 1. 4. 2003

............................................................
Josef Bartoněk

starosta obce Osvětimany
v. r.

V Uherském Hradišti dne 24. 4. 2003

..........................................................
Ing. Libor Karásek

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Drslavice, Drslavice čp. 93, 687 33 p. Hradčovice
zastoupená starostou p. Milanem Matyášem
IČO 00360597
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 Drslavice ze dne 13.3. 2003 č. 1/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Drslavice 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 Drslavice 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 Drslavice 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 15 dnů 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 Drslavice a usnesení Rady města Uherského Brodu a  pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 14. 3. 2003

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

........................................................
Milan Matyáš
starosta obce

v. r.
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136/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Hradčovice, Hradčovice čp. 168, 687 33 Hradčovice
zastoupená starostou p. Antonínem Šrámkem
IČO 00290963
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 Hradčovice ze dne 14.3. 2003 č. 2/2003 a usnesení Rady města Uherského
Brodu ze dne 29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Hradčovice 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 Hradčovice 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 Hradčovice 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 15 dnů 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 Hradčovice a usnesení Rady města Uherského Brodu a  pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Hradčovicích dne 17. 3. 2003

........................................................
Antonín Šrámek

starosta obce
v. r.

V Uherském Brodě dne

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.
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137/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Slavkov, Slavkov čp. 114, 687 64 Horní Němčí
zastoupená starostou Ing. Miroslavem Zichem
IČO 00291315
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 Slavkov ze dne 26.2. 2003 č. 03/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Slavkov 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 Slavkov 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 Slavkov 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 15 dnů 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 Slavkov a usnesení Rady města Uherského Brodu a  pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28. 2. 2003

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

........................................................
Ing. Miroslav Zich

starosta obce
v. r.
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138/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov čp. 3, 687 74 Starý Hrozenkov
zastoupená starostou p. Milanem Vaculíkem
IČO 00291331
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 Starý Hrozenkov ze dne 10.2. 2003 č. 5/2003 a usnesení Rady města Uherského
Brodu ze dne 29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Starý Hrozenkov  vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními
zákony 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 Starý Hrozenkov vykonávat přenesenou působ-
nost 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 Starý Hrozenkov 500,00 Kč (slovy: pětsetkorunčes-
kých) 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 15 dnů 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 Starý Hrozenkov a usnesení Rady města Uherského Brodu a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28. 2. 2003

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

........................................................
Milan Vaculík
starosta obce

v. r.
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139/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Suchá Loz, Suchá Loz čp. 72, 687 53 Suchá Loz
zastoupená starostou Mgr. Petrem Gazdíkem
IČO 00291374
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 Suchá Loz ze dne 21.2. 2003 č. 1/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu
ze dne 29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Suchá Loz  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 Suchá Loz 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 Suchá Loz 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 15 dnů 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 Suchá Loz a usnesení Rady města Uherského Brodu a  pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28. 2. 2003

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

........................................................
Mgr. Petr Gazdík

starosta obce
v. r.
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140/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Vápenice, Vápenice čp. 75, 687 74 p. Starý Hrozenkov
zastoupená starostou p. Zdeňkem Zigem
IČO 00542334
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 Vápenice ze dne 7.2. 2003 č. 1/2003 a usnesení Rady města Uherského Brodu ze
dne 29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Vápenice 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 Vápenice 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 Vápenice 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 15 dnů 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 Vápenice a usnesení Rady města Uherského Brodu a  pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 28. 2. 2003

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

........................................................
Zdeněk Zigo
starosta obce

v. r.
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141/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní  strany

Obec Vlčnov, Vlčnov čp. 124, 687 61 Vlčnov
zastoupená starostou p. Janem Pijáčkem
IČO 00291561
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 Vlčnov ze dne 14.3. 2003 č. 6 a usnesení Rady města Uherského Brodu ze dne
29. 1. 2003 č. 94/R05/03 uzavírají 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 Vlčnov 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 Vlčnov 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 Vlčnov 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 15 dnů 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 Vlčnov a usnesení Rady města Uherského Brodu a  pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 7
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě dne 17. 3. 2003

............................................................
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

........................................................
Jan Pijáček

starosta obce
v. r.
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142/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená  obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Podolí, ze dne 17. dubna 2003, č. 5 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 Podolí
Sídlo: Podolí 33
IČO: 635791
Zastoupená starostou obce Vladimírem Vašíčkem
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
Zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, budou orgány Města Valašské Meziříčí vykoná-
vat namísto orgánů obce Podolí v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle ustanovení § 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 Podolí.

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

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

Čl. III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy ve stanoveném rozsahu poskytne obec Podolí ze svého rozpočtu Městu Valašské Me-
ziříčí na jeho účet vedený u KB, a.s. Praha, pobočka Valašské Meziříčí, č. účtu: 19-1229851/0100, VS 21116171, příspě-
vek ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření ze spáchání přestupku, který se měl stát
ve správním obvodu obce Podolí. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí

Příspěvek se obec Podolí 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.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společné ustanovení

Obec Podolí předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělením souhlasu s
uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu související s
výkonem činnosti podle článku II. této smlouvy. Městský úřad Valašské Meziříčí vede po dobu platnosti této smlouvy
veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti 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 úřadů informace o uzavření 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 1 stejnopis obdrží obec Podolí, 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 této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva obce Podolí a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Podolí dne 22. 4. 2003

......................................................
obec Podolí

Vladimír Vašíček
v. r.

Ve Valašském Meziříčí dne 22. 4. 2003

............................................
Město Valašské Meziříčí

JUDr. Jiří Kubeša
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 88Částka 4/2003

143/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 Dešná č. 6
ze dne 7.4.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Dešná
Březová 88
763 15 Slušovice
zastoupená starostou p. Miroslavem Lukášem,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Dešná 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 Dešná.

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 Dešná 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 - § 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.
V případě, že došlo ze strany správního orgánu města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o přestupku či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Dešná ze svého rozpočtu na výše uvedený učet města
Vizovice příspěvek ve výši 300,--Kč.
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2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházející-
ho roku.

3. Město Vizovice je povinno předložit obci Dešná 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 čl. 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
Dešná a 1 stejnopis této smlouvy 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 Dešná  a  pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Dešné dne 8. 4. 2003
za obec Dešná:

.........................................................
Miroslav Lukáš, starosta obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
za město Vizovice:

........................................................
ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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144/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 Jasenná
č. 4/2003 ze dne 25.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Jasenná
Jasenná  190
763 12 Vizovice
zastoupená starostkou pí. Zdeňkou Turkovou,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Jasenná 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 Jasenná.

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 Jasenná 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 pro-
jednaný 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.
V případě, že došlo ze strany správního orgánu města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o přestupku či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Jasenná ze svého rozpočtu na výše uvedený učet města
Vizovice příspěvek ve výši 300,--Kč.
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2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházející-
ho roku.

3. Město Vizovice je povinno předložit obci Jasenná 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 činnosti
podle čl. 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
Jasenná a 1 stejnopis této smlouvy 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 Jasenná a  pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Jasenné dne 26. 3. 2003
za obec Jasenná:

.........................................................
Zdeňka Turková, starostka obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
za město Vizovice:

........................................................
ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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145/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 Podkopná Lhota
č. 1/2003 ze dne 7.3.2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Podkopná Lhota
Podkopná Lhota 37
763 18 Trnava
zastoupená starostou p. Lubomírem Minaříkem,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Podkopná Lhota 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 Podkopná Lhota.

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 Podkopná Lhota 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 - § 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.
V případě, že došlo ze strany správního orgánu města Vizovice k odložení věci před zahájením řízení o přestupku či
k postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Podkopná Lhota ze svého rozpočtu na výše uvedený
učet města Vizovice příspěvek ve výši 300,--Kč.
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2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15.7. za I. pololetí roku a do 15.1. za II. pololetí předcházející-
ho roku.

3. Město Vizovice je povinno předložit obci Podkopná Lhota 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 čl. III. 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
Podkopná Lhota a 1 stejnopis této smlouvy 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 Podkopná Lhota a  pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Podkopné Lhotě  dne 7. 3. 2003
za obec Podkopná Lhota:

.........................................................
Lubomír Minařík, starostka obce

v. r.

Ve Vizovicích dne 24. 2. 2003
za město Vizovice:

........................................................
ing. Vít Sušila, starosta města

v. r.
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146/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 Racková,
ze dne 30.1.2003, č. usn. 1/2003/OZ, 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 Racková
Sídlo: Racková 45
Kraj: Zlínský
IČO: 00284386
DIČ: ......................
Zastoupené: Miroslavem Bačou - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlín

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 Racková 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 Racková.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Racková 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 Racková.

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.

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.
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IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Racková 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 Racková 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 zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5)  Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva obce Racková a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Rackové, dne 24. 4. 2003

...................................................
Miroslav Bača

starosta obce Racková
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

.................................................
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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147/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 Zahnašovice
ze dne 26.5.2003 č.4

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 Zahnašovice
Zahnašovice, 769 01 Holešov
zastoupená starostou panem Stanislavem Molkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst.1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Holešova
vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Zahnašovice 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 Zahnašovice 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 Zahnašovice.

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 Zahnašovice 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 dle § 66 zákona, postoupením věci - § 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 o přestupku,
či k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Zahnašovice 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 předcházejícího
roku.

3. Město Holešov se zavazuje předložit obci Zahnašovice 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 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 čtyřech  stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Zahnašovice 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 Zahnašovice a pravomocné roz-
hodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V Zahnašovicích dne 25. 6. 2003
za obec Zahnašovice:

…………………………………………………
Stanislav Molek

starosta
v. r.

V Holešově, dne 25. 6. 2003
za město Holešov:

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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148/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 Ludslavice
ze dne 26.6.2003.

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 Ludslavice
Ludslavice, 768 52 Míškovice
zastoupená starostou panem Miroslavem Konečným
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 Ludslavice 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 Ludslavice 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 Ludslavice.

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 Ludslavice 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 Ludslavice 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 Ludslavice 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 Ludslavice 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 Ludslavice a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření smlouvy.

V  Ludslavicích  dne 1. 7. 2003
 za obec Ludslavice:

…………………………………………………
Miroslav Konečný

starosta
v. r.

V Holešově dne 3. 7. 2003
za město Holešov

………………………………………………
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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149/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
NA ÚSEKUSOCIÁLNĚ-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 Záříčí na základě usnesení
zastupitelstva obce č.2/4 ze dne 13.5.2003 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 Záříčí
zastoupené starostou obce Mgr. Václavem Karhánkem
se sídlem Záříčí 25
IČ: 00287903
Obecní úřad Záříčí, Zlínský kraj
(dále jen Obec Záříčí)

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 Záříčí. Oba účastníci smlouvy náleží podle téhož právního předpisu do správního
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 Záříčí.

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 Záříčí 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 Záříčí.
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3. Výnos pokud 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 Záříčí 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 případy řešené v roce 2003. Město Chropyně zašle Obci Záříčí 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 Záříčí 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 Zastupitelstva obce Záříčí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

V Záříčí dne 23. 6. 2003

Mgr. Václav Karhánek
starosta obce Záříčí

v. r.

V Chropyni dne 23. 6. 2003

František Hrabal
starosta města Chropyně

v. r.
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150/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 Záříčí na základě usnesení
zastupitelstva obce č.2/4 ze dne 13.5.2003 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 Záříčí
zastoupené starostou obce Mgr. Václavem Karhánkem
se sídlem Záříčí 25
IČ: 00287903
Obecní úřad Záříčí, Zlínský kraj
(dále jen Obec Záříčí)

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 Záříčí. Oba účastníci smlouvy náleží podle téhož právního předpisu do správního
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 Záříčí.

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 Záříčí 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 Záříčí.

3. Výnos pokut 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 Záříčí zavazuje hradit Městu Chropyně
náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady jsou stanovené dohodou smluvních stran paušální částkou v
celkové výši 5.000,- Kč za všechny přestupky řešené v roce 2003. Město Chropyně zašle Obci Záříčí 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 Záříčí 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 Zastupitelstva obce Záříčí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

V Záříčí dne 23. 6. 2003

Mgr. Václav Karhánek
starosta obce Záříčí

v. r.

V Chropyni dne 23. 6. 2003

František Hrabal
starosta města Chropyně

v. r.
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151/VS/2003

Na základě usnesení rady města Koryčany ze dne 5.3.2003 č. 8/2003 a usnesení zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky
ze dne 25.4.2003, 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 Chvalnov - Lísky
se sídlem ve Chvalnově čp. 68, kraj Zlínský
IČ 00287270
zast. starostou panem Jiřím Švagerou
dále jen "obec Chvalnov - Lísky  "

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 Chvalnov - Lísky  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 Chvalnov - Lísky.

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 Chvalnov - Lísky ze svého rozpočtu městu Koryčany
na jeho účet č.1483132319/0800 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 200,- Kč za každý projednaný přestu-
pek.Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením pře-
stupku, (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 Chvalnov - Lísky  ze svého rozpočtu městu Koryčany
na její  účet příspěvek ve výši 100,- Kč.

3. Příspěvek poskytne obec Chvalnov - Lísky na základě faktury, kterou město Koryčany vystaví za období kalendář-
ního pololetí.
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4. Město Koryčany má povinnost předložit obci Chvalnov - Lísky 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. 2004.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 Chvalnov - Lísky  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 Chvalnov - Lísky o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k  uzavření
smlouvy.

V Koryčanech, dne 18. května 2003

za obec Chvalnov - Lísky

………………………………………
Jiří Švagera

starosta
v. r.

za město Koryčany:

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

starosta
v. r.
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152/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 Mistřice,
ze dne 4.4.2003, 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 Mistřice
se sídlem Obecního úřadu v Mistřicích, č.p. 9, PSČ 687 12,
Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Františkem Šuranským
IČO: 00291129
číslo účtu: 1543072339/0800

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 Mistřice 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 Mistřice.

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 Mistřice 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 Mistřice. Takto zpoplatněna
budou i přestupková řízení obcí Mistřice 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 Mistřice, vystaví město Uherské Hradiště obci Mistřice
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 Mistřice 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 Mistřice 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 Mistřice před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy,
obcí Mistřice 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 Mistřice, 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 Mistřice 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 Mistřicích dne 28. 3. 2003

…………………………………………………
František Šuranský

starosta obce Mistřice
v. r.

V Uherském Hradišti, dne .........

………………………………………………
Ing. Libor Karásek

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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153/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 Křekov dne 26.2.2003 č. 2/03/2 a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 3. února 2003 č.6/78/2003

t a k t o:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Křekov, IČ 46276041
Křekov 5, kraj Zlínský
zastoupená starostou Františkem Vangorem
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 Křekov je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Křekov 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
Křekov 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 Křekov.

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 Křekov 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 Křekov výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Křekov, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

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

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

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

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

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

V Křekově dne 27. 2. 2003

..................................................
František Vangor

starosta obce Křekov
v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 10. 2. 2003

...................................................
Ing. Dalibor Maniš

starosta města Valašské Klobouky
v. r.
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154/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jarcová, ze dne 3.2..2003, č.3/2003 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 Jarcová
Sídlo: Jarcová č.p. 200
zastoupená starostou obce panem Josefem Konvičným
IČO: 00303879
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 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění budou orgány Města Valašské Meziříčí vykoná-
vat namísto orgánů Obce Jarcová 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 Jarcová.

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 Jarcová ze svého rozpočtu Městu Valašské Meziříčí
na jeho účet u KB a.s. Praha, pobočka Valašské Meziříčí,č. účtu: 19-1229851/0100, vs 21116171, příspěvek ve výši
500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření spáchání přestupku, který se měl stát ve správním
obvodu obce Jarcová. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Jarcová 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, a to 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 Jarcová 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 1 stejnopis obdrží Obec Jarcová, 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 Zastupitelstva obce Jarcová a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o sou-
hlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Jarcové, dne 7. 5. 2003

…………………………………………………
obec Jarcová

Josef Konvičný
starosta obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 7. 5. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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155/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Velká Lhota, ze dne 16.5.2003, 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 Velká Lhota
Sídlo: Velká Lhota 33, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 304409
zastoupená starostou obce Františkem Cibulcem
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 Velká Lhota 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 Velká Lhota.

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 Velká Lhota ze svého rozpočtu Městu Valašské
Meziříčí na jeho účet u KB a.s. Praha,pobočka Valašské Meziříčí, č. účtu: 19-1229851/0100, vs 21116171, příspěvek ve
výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každé oznámení podezření spáchání přestupku, který se měl stát ve správ-
ním obvodu obce Velká Lhota. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Velká Lhota 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.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 113 Částka 4/2003

Čl.IV
Doba  trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 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 Velká Lhota 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 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 1 stejnopis obdrží Obec Velká Lhota, 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 Velká Lhota a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Ve Velké Lhotě dne 2. 6. 2003

………………………………………………
obec Velká Lhota
František Cibulec

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 2. 6. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
v. r.
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156/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 Loučka dne 14.3.2003 č. V. a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 17. února 2003 č.7/105/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Loučka, IČ 00568643
Loučka 67, kraj Zlínský
zastoupená starostou Vojtěchem Trčkou
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 Loučka je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Loučka 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
Loučka 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 Loučka.

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 Loučka 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 Loučka výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Loučka, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

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

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

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

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

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

V Loučce dne 28. 3. 2003

..................................................
starosta obce Loučka

Vojtěch Trčka
v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 20. 2. 2003

...................................................
starosta města Valašské Klobouky

Ing. Dalibor Maniš
 v. r.
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157/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína, ze dne 28. ledna 2003 č.R7/17 a usnesení Zastupitelstva obce Leskovec,
ze dne 20. 3. 2003, č. V/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 Leskovec
se sídlem : Leskovec č.p. 67, 756 11 Valašská Polanka
IČ: 00303984
Zastoupena: Miroslavem Holubcem - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1766044319/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Leskovec)

I.

1. V souladu s § 63  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou  orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Leskovec vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Leskovec 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 Leskovec.

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 Leskovec 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 Leskovec Městu Vsetín tyto náklady spojené s výko-
nem 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 Leskovec hradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených 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 vyúčtová-
ní nákladů dle čl.III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Leskovec 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 Leskovec 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 Leskovec.

2. Obec Leskovec 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. 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 Leskovec 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 Leskovec a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Leskovci  dne 14. 4. 2003

Miroslav Holubec
za obec Leskovec

v. r.

Ve Vsetíně dne 14. 4. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.
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158/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína, ze dne 28.ledna.2003 č.R/7/22 a usnesení Zastupitelstva obce Prlov,
ze dne 17.3.2003, 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 Prlov
se sídlem : Prlov č.p. 141, PSČ 756 13
IČ: 00304212
Zastoupena:Ladislavem Gargulákem - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1766045389/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Prlov)

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 Prlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Prlov 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 Prlov.

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 Prlov v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správ-
ním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně výkonu vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby. Jedná se o přestup-
ky 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.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určitém rozsahu uhradí obec Prlov 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 Prlov 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 Prlov 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 Prlov 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 Prlov.

2. Obec Prlov 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 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 Prlov 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 Prlov a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Prlově dne 14. 4. 2003

Ladislav Gargulák
za obec Prlov

v. r.

Ve Vsetíně dne 14. 4. 2003

Jiří Čunek
za město Vsetín

v. r.
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159/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 obceDržková,
ze dne 13.3.2003, č.usn. 5/6, 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 Držková
Sídlo: Držková 106
Kraj: Zlínský
IČO: 00568546
DIČ: ……………………..
Zastoupené: Zdeněk Kogler - 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 Držková 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 Držková

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Držková 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 Držková

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 Držková 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 Držková 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 Držková a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Držkové, dne 12. 5. 2003

…………………………………………………
Zdeněk Kogler

starosta obce Držková
v. r.

Ve Zlíně, dne  17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

    primátor statutárního města Zlína
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 122Částka 4/2003

160/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 Karlovice,
ze dne 3.5.2003, 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 Karlovice
Sídlo: Karlovice 47
Kraj: Zlínský
IČO: 46276076
DIČ: ……………………..
Zastoupené: Antonínem Kadlecem - 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 Karlovice 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 Karlovice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Karlovice 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 Karlovice.

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 123 Částka 4/2003

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 Karlovice 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 1.193,- Kč (slovy: tisícstodevadesáttři korun čes-
kých). 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 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 Karlovice 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 Karlovice a pravomocné roz-
hodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Karlovicích, dne 21. 5. 2003

…………………………………………………
 Antonín Kadlec

starosta obce Karlovice
v. r.

Ve Zlíně, dne  15. 5. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

    primátor statutárního města Zlína
v. r.
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161/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

I.
Smluvní strany

1. Obec Žítková, Žítková čp. 50
zastoupená starostou paní Evou Hargašovou
IČO 542351
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
2. Město Bojkovice, Bojkovice, Sušilova čp. 952
zastoupená Mgr. Josefem Langrem
IČO 290807
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

II.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Žítková ze dne 25.6. 2003 č.3/III a usnesení rady Města Bojkovice ze dne
19.2. 2003 č.199/8/2003 uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů tuto veřejnoprávní smlouvu.

III.
Předmět smlouvy

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

IV.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány Města Bojkovice (odbor organizační a občanských záležitostí) budou ve správním obvodu obce Žítková
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.

V.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy určeném rozsahu poskytne obec Žítková ze svého rozpočtu Městu Bojkovice příspěvek
ve výši 500,-Kč za každý přestupkový případ a to jednorázově ke konci kalendářního roku na základě vystavené faktury
a přehledu případů.

VI.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.10.2006.
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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 je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, jeden
stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad společně se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Žítková a rady Města Bojkovice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Bojkovicích dne 7. července 2003

..........................................
Eva Hargašová
starostka obce

v. r.

.........................................
Mgr. Josef Langr

starosta města
v. r.
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162/VS/2003

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

na základě usnesení zastupitelstva obce Štítná nad Vláří-Popov dne 12. května 2003 č. 3/2003 a usnesení rady města
Brumov-Bylnice ze dne 19.5. 2003 č. 198/2003.

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Štítná nad Vláří-Popov, IČ 00284556,
Štítná nad Vláří 72, 763 33, Štítná nad Vláří, kraj Zlínský,
zastoupená starostkou Marií Hrnčiříkovou
příslušná do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

2. Město Brumov-Bylnice, IČ 283819
Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, kraj Zlínský
zastoupeno starostkou Milenou Kovaříkovou
příslušné do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Štítná nad Vláří-Popov je příslušná k projednávání přestupku podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestup-
cích.

2. Protože Obec Štítná nad Vláří-Popov 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 Brumov-Bylnice budou namísto
orgánů Obce Štítná nad Vláří-Popov 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 Brumov-Bylnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce Štítná nad Vláří-Popov.

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

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Brumov-Bylnice při plnění této smlouvy, je příjmem roz-
počtu Města Brumov-Bylnice.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

2. Město Brumov-Bylnice je povinno předložit Obci Štítná nad Vláří-Popov výkaz projednaných přestupků, k jejichž
projednání by byla jinak příslušná Obec Štítná nad Vláří-Popov, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Brumov-Bylnice 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 Štítná nad Vláří-Popov, usnesení rady města Brumov-Bylni-
ce o souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

Ve Štítné nad Vláří-Popově dne 14. 5. 2003

.....................................................
starostka obce Štítné nad Vláří-Popova

v. r.

V Brumově-Bylnici dne 20. 5. 2003

....................................................
starostka města Brumov-Bylnice

v. r.
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163/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 Kyselovice na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 6/6 ze dne 28.4.2003 uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. 1
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupená starostou 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 Kyselovice
zastoupená starostkou obce Mgr. Zdenkou Hradilíkovou
se sídlem Kyselovice 189
IČ 00 28 73 93
Obecní úřad Kyselovice, Zlínský kraj
(dále jen Obec Kyselovice)

Čl. 2
Předmět Smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku přestupku 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 Kyselovice. Oba účastníci smlouvy náleží podle téhož právního předpisu do
správního obvodu obce s rozšířenou působností, Kroměříž. Město Chropyně má zřízenou komisi k projednání přestupků
a touto smlouvou se zavazuje vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků pro Obec Kyselovice.

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 Kyselovice 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 Kyselovice.

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 Kyselovice zavazuje hradit Městu
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Chropyně náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady jsou stanovené dohodou smluvních stran paušální
částkou v celkové výši 3.000,-Kč za všechny přestupky řešené v roce 2003. Město Chropyně zašle Obci Kyselovice 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 Kyselovice 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 Zastupitelstva obce Kyselovice o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní   smlouvy

V Kyselovicích dne 23. 6. 2003

Mgr. Zdenka H R A D I L Í K O V Á
starostka obce Kyselovice

v. r

V Chropyni dne 23. 6. 2003

František H R A B A L
starosta města Chropyně

v. r
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164/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

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

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 29/13 ze dne 30.4.2003 a obec Kyselovice na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 7/6 ze dne 28.4.2003 uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu.

Čl. 1
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupená starostou 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 Kyselovice
zastoupená starostkou obce Mgr. Zdenkou Hradilíkovou
se sídlem Kyselovice 189
IČ 00 28 73 93
Obecní úřad Kyselovice, Zlínský kraj
(dále jen Obec Kyselovice)

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 Kyselovice. Oba účastníci smlouvy náleží podle téhož právního předpisu do
správního 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 Kyselovice.

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 Kyselovice a v jejím správním obvodu přenesenou působnost
podle zákona č. 359/1999 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 Kyselovice.

3. Výnos pokut 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 Kyselovice 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 případy řešené v roce 2003. Město Chropyně zašle Obci Kyselovice 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 Kyselovice 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 Zastupitelstva obce Kyselovice o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

V Kyselovicích dne 23. 6. 2003

Mgr. Zdenka H R A D I L Í K O V Á
starostka obce Kyselovice

v. r

V Chropyni dne 23. 6. 2003

František H R A B A L
starosta města Chropyně

v. r
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165/VS/2003

Na základě usnesení rady města Koryčany ze dne 5.3.2003 č. 8/2003 a usnesení zastupitelstva obce Cetechovice
ze dne 18.7. 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"
a
2. Obec Cetechovice
se sídlem v Cetechovicích čp. 94, kraj Zlínský
IČ 287121
zast. starostkou paní Antonií Ševčíkovou
dále jen "obec Cetechovice"

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 Cetechovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) a
§ 53 odst. 1 zákona 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 správ-
ní obvod obce Cetechovice.

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

3. Výnos pokut uložených městským úřadem 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 Cetechovice ze svého rozpočtu městu Koryčany na
jeho účet č. 1483132319/0800 příspěvek ve výši 200,-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, případně odvolacího orgánu

2. V případě, že došlo ze strany správního orgánu města Koryčany k odložení věci před zahájením řízení o přestupku
či postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Cetechovice ze svého rozpočtu městu Koryčany na její
účet příspěvek ve výši 100,-Kč.

3. Příspěvek poskytne obec Cetechovice na základě faktury, kterou město Koryčany vystaví za období kalendářního
pololetí.
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4. Město Koryčany má povinnost předložit obci Cetechovice 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. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

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

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

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Koryčany, jeden stejnopis
obdrží obec Cetechovice 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 Cetechovice o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Koryčanech, dne 28. července 2003

za Obec Cetechovice

...............................................
Antonie Ševčíková

starostka
v. r.

za Město Koryčany:

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

starosta
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 134Částka 4/2003

166/VS/2003

Na základě usnesení rady města Koryčany ze dne 23.4.2003 č. 29/2003 a usnesení zastupitelstva obce Zástřizly
ze dne 20.6.2003, č. 02 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"
a
2. Obec Zástřizly
se sídlem v Zástřizly čp. 31, kraj Zlínský
IČ 380857
zast. starostou panem Eduardem Valentou
dále jen "obec Zástřizly"

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 Zástřizly v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 52 písm. a) a § 53
odst. 1 zákona 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 správ-
ní obvod obce Zástřizly.

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

3. Výnos pokut uložených městským úřadem 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 Zástřizly ze svého rozpočtu městu Koryčany na jeho
účet č. 1483132319/0800 příspěvek ve výši 200,-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, případně odvolacího orgánu

2. V případě, že došlo ze strany správního orgánu města Koryčany k odložení věci před zahájením řízení o přestupku
či postoupení věci jinému správnímu orgánu, poskytne obec Zástřizly ze svého rozpočtu městu Koryčany na její
účet příspěvek ve výši 100,-Kč.

3. Příspěvek poskytne obec Zástřizly na základě faktury, kterou město Koryčany vystaví za období kalendářního polo-
letí.
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4. Město Koryčany má povinnost předložit obci Zástřizly 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. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

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

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

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Koryčany, jeden stejnopis
obdrží obec Zástřizly 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 Zástřizly o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Koryčanech, dne 15. 7. 2003

...............................................
Eduard Valenta

starosta obce Zástřizly
v. r.

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

starosta města Koryčany
v. r.
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167/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Dřínov, ze dne 10.04.2003, č. 04/2003, a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany, ze dne 23.06.2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Dřínov
zastoupená starostou Obce Josefem PALÍŠKEM
Obecní úřad Dřínov, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Dřínov")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Dřínov v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Dřínov.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dřínov ze svého rozpočtu Městu Morkovice - Slíža-
ny na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 4.279,- Kč, slovy: čtyřitisíce dvěstěsedmdesátdevět
korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v
úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Dřínov předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Dřínov, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Dřínov a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne .............................................

....................................................
Palíšek Josef

starosta Obce Dřínov
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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168/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Hoštice, ze dne 01.06.2003, č. 10/02-06, a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany, ze dne 23.06.2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Hoštice
zastoupená starostou Obce Antonínem PROCHÁZKOU
Obecní úřad Hoštice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Hoštice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Hoštice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Hoštice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hoštice ze svého rozpočtu Městu Morkovice -
Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 1.318,- Kč, slovy: jedentisíc třistaosmnáct
korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v
úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Hoštice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Hoštice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Hoštice a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Procházka Antonín

starosta Obce Hoštice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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169/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Kunkovice, ze dne 3. 6. 2003, č. 6, a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany, ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Kunkovice
zastoupená starostou Obce Ladislavem KRÁLEM
Obecní úřad Kunkovice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Kunkovice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Kunkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Kunkovice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kunkovice ze svého rozpočtu Městu Morkovice -
Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 693,- Kč, slovy: šestsetdevadesáttři korun za
každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v úhrnné
částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Kunkovice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agen-
du související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Kunkovice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Kunkovice a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Král Ladislav

starosta Obce Kunkovice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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170/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Litenčice, ze dne 24. 4. 2003, č. 7, a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany, ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Litenčice
zastoupená starostou Obce Josefem TESÁKEM
Obecní úřad Litenčice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Litenčice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Litenčice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Litenčice ze svého rozpočtu Městu Morkovice -
Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 3.895,- Kč, slovy: třitisíce osmsetdevadesátpět
korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v
úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Litenčice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Litenčice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí  o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Litenčice a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Tesák Josef

starosta Obce Litenčice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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171/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Nítkovice, ze dne 1. 4. 2003, č. 7, a usnesení rady Města Morkovice - Slížany,
ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Nítkovice
zastoupená starostou Obce Petrem KONEČNÝM
Obecní úřad Nítkovice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Nítkovice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Nítkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Nítkovice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nítkovice ze svého rozpočtu Městu Morkovice -
Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 2.462,- Kč, slovy: dvatisíce čtyřistašedesátdva
korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v
úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Nítkovice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Nítkovice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Nítkovice a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne .............................................

....................................................
Konečný Petr

starosta Obce Nítkovice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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172/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Pačlavice, ze dne 25. 4. 2003, č. 02/2003, a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany, ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Pačlavice
zastoupená starostou Obce Karlem NOVÁKEM
Obecní úřad Pačlavice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Pačlavice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Pačlavice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Pačlavice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pačlavice ze svého rozpočtu Městu Morkovice -
Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 9.356,- Kč, slovy: devěttisíc třistapadesátšest
korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v
úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Pačlavice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Pačlavice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Pačlavice a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Novák Karel

starosta Obce Pačlavice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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173/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Počenice - Tetětice, ze dne 3. 4. 2003, č. 2, a usnesení rady Města Morkovice
- Slížany, ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Počenice - Tetětice
zastoupená starostou Obce Pavlem KALÁBEM
Obecní úřad Počenice - Tetětice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Počenice - Tetětice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Počenice - Tetětice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Počenice - Tetětice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Počenice - Tetětice ze svého rozpočtu Městu Morko-
vice - Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 7.664,- Kč, slovy: sedmtisíc šestsetšede-
sátčtyři korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je
splatný v úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendář-
ním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Počenice - Tetětice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spiso-
vou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Počenice - Tetětice, jeden
stejnopis obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Počenice - Tetětice a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Kaláb Pavel

starosta Obce Počenice - Tetětice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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174/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Prasklice, ze dne 28. 5. 2003, č. 05/2003, a usnesení rady Města Morkovice -
Slížany, ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Prasklice
zastoupená starostou Obce Antonínem NESVADBOU
Obecní úřad Prasklice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Prasklice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Prasklice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Prasklice.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Prasklice ze svého rozpočtu Městu Morkovice -
Slížany na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 2.317,- Kč, slovy: dvatisíce třistasedmnáct
korun za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v
úhrnné částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Prasklice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Prasklice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Prasklice a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Nesvadba Antonín

starosta Obce Prasklice
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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175/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Věžky, ze dne 30. 5. 2003, č. 4, a usnesení rady Města Morkovice - Slížany,
ze dne 23. 6. 2003, č. 2003-13-15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Věžky
zastoupená starostou Obce Bedřichem GARDAVSKÝM
Obecní úřad Věžky, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Věžky")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mgr. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ.
(dále jen "Morkovice - Slížany")

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánu Obce Věžky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 10 odst. 1
a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice - Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod Obce Věžky.

3) Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice - Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice - Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Věžky ze svého rozpočtu Městu Morkovice - Slížany
na účet č. 1483144379/0800, var. symbol 2111, příspěvek ve výši 3.289,- Kč, slovy: třitisíce dvěstěosmdesátdevět korun
za každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v úhrnné
částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2006. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení

1) Obec Věžky předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice - Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Morkovice - Slížany 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 Věžky, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice - Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu s žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Věžky a usnesení rady Města Morkovice - Slížany o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy.

V Morkovicích - Slížanech dne 4. 7. 2003

....................................................
Gardavský Bedřich

starosta Obce Věžky
v. r.

..................................................
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice - Slížany
v. r.
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176/VS/2003

Na základě usnesení č. 15 Rady města Staré Město ze dne 16.7.2003 a usnesení Zastupitelstva obce Velehrad,
ze dne 25.6.2003 č.1, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.

1. Město Staré Město
se sídlem Městského úřadu ve Starém Městě, Nám. Hrdinů 100, PSČ 686 03, Zlínský kraj,
zastoupené starostou Miroslavem Schonbaumem
IČO: 567 884
Číslo účtu: 12327-721/0100
a
2. Obec Velehrad
se sídlem Obecního úřadu ve Velehradě, Hradištská 231, PSČ 687 06, Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště
zastoupená starostou ing. Stanislavem Gregůrkem
IČO: 291 536
číslo účtu: 1543059329/0800

Čl.II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad města
Staré Město vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu obce Velehrad v celém rozsahu činností
vyplývajícím pro obecní úřad při výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2. Sociálně právní ochranou dětí se rozumí ochrana dětí dle § 1 odst. 1 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Na základě této smlouvy budou orgány města Staré Město místně příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí pro správní obec Velehrad.

Čl.III
Úhrada nákladů

1. Obec Velehrad se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Staré Město v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje takto: obec Velehrad
uhradí Městu Staré Město za výkon SPO částku 4.000,-Kč ročně.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že obec Velehrad převede do
10. dnů po uzavření této veřejnoprávní smlouvy uvedenou částku na účet města Staré Město.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, obcí Velehrad zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na
který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

3 Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, k němuž by jinak byly příslušné orgány obce Velehrad ke dni uzavření
smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Staré Město.

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 předmětu.

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

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obce Velehrad a usnesení Rady města Staré Město o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

Ve Velehradě dne 22. 7. 2003

ing. Stanislav Gregůrek
starosta obce Velehrad

v. r.

Ve Starém Městě dne 22. 7. 2003

 Miroslav Schonbaum
starosta města Staré Město

v. r.
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177/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,

na základě usnesení zastupitelstva obce Návojná dne 25. 2. 2003 č. 3/2/2003 a usnesení rady města Brumov-Bylnice
ze dne 19. 5. 2003 č. 198/2003.

t a k t o:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Návojná, IČ 00837300
Návojná, 763 32 Nedašov, kraj Zlínský
zastoupená starostou Františkem Šánkem
příslušná do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

2. Město Brumov-Bylnice, IČ 283819
Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, kraj Zlínský
zastoupeno starostkou Milenou Kovaříkovou
příslušné do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

Článek II.
Smluvní rozsah výkon přenesené působnosti

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

2. Protože Obec Návojná 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 Brumov-Bylnice budou namísto orgánů Obce
Návojná 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 Brumov-Bylnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce Návojná.

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

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Brumov-Bylnice při plnění této smlouvy, je příjmem roz-
počtu Města Brumov-Bylnice.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

2. Město Brumov-Bylnice je povinno předložit Obci Návojná výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Návojná, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Brumov-Bylnice 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 Návojná, usnesení rady města Brumov-Bylnice o souhlasu
s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Návojné dne 26. 2. 2003

…………………………
František Šánek

starosta obce Návojná
v. r.

V Brumově-Bylnici dne 20. 5. 2003

…………………………
Milena Kovaříková

starostka města Broumov-Bylnice
v. r.
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178/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,

na základě usnesení zastupitelstva obce Nedašova Lhota dne 4. 4. 2003 č. 2/2003 a usnesení rady města
Brumov-Bylnice ze dne 19. 5. 2003 č. 198/2003.

t a k t o:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Nedašova Lhota, IČ 284246
Nedašova Lhota 10, 763 32 Nedašov, kraj Zlínský
zastoupená starostou Miroslavem Fojtíkem
příslušná do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

2. Město Brumov-Bylnice, IČ 283819
Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, kraj Zlínský
zastoupeno starostkou Milenou Kovaříkovou
příslušné do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

Článek II.
Smluvní rozsah výkon přenesené působnosti

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

2. Protože Obec Nedašova Lhota nezřídila vlastní přestupkový orgán, dohodly se smluvní strany podle § 63 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb., že orgány Města Brumov-Bylnice budou namísto orgánů
Obce Nedašova Lhota vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/90 Sb., o pře-
stupcích takto: projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Brumov-Bylnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce Nedašova Lhota.

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

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Brumov-Bylnice při plnění této smlouvy, je příjmem roz-
počtu Města Brumov-Bylnice.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

2. Město Brumov-Bylnice je povinno předložit Obci Nedašova Lhota výkaz projednaných přestupků, k jejichž projed-
nání by byla jinak příslušná Obec Nedašova Lhota, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Brumov-Bylnice 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 Nedašova Lhota, usnesení rady města Brumov-Bylnice o
souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

V Nedašově Lhotě dne 7. 4. 2003

…………………………
Miroslav Fojtík

starosta obce Nedašova Lhota
v. r.

V Brumově-Bylnici dne 20. 5. 2003

…………………………
Milena Kovaříková

starostka města Brumov-Bylnice
v. r.
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179/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,

na základě usnesení zastupitelstva obce Rokytnice dne 14. 3. 2003 č. V/2003 a usnesení rady města Brumov-Bylnice
ze dne 19. 5. 2003 č. 198/2003.

t a k t o:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Rokytnice, IČ 70805202
Rokytnice č. p. 58, 763 21 Slavičín, kraj Zlínský
zastoupená starostkou Ing. Janou Juřenčákovou
příslušná do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

2. Město Brumov-Bylnice, IČ 283819
Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, kraj Zlínský
zastoupeno starostkou Milenou Kovaříkovou
příslušné do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

Článek II.
Smluvní rozsah výkon přenesené působnosti

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

2. Protože Obec Rokytnice 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 Brumov-Bylnice budou namísto orgánů Obce
Rokytnice 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 Brumov-Bylnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce Rokytnice.

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

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Brumov-Bylnice při plnění této smlouvy, je příjmem roz-
počtu Města Brumov-Bylnice.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

2. Město Brumov-Bylnice je povinno předložit Obci Rokytnice výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Rokytnice, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Brumov-Bylnice 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 Rokytnice, usnesení rady města Brumov-Bylnice o souhlasu
s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Rokytnici dne

…………………………
Ing. Jana Juřenčáková

starostka obce Rokytnice
v. r.

V Brumově-Bylnici dne 20. 5. 2003

…………………………
Milena Kovaříková

starostka města Brumov-Bylnice
v. r.
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180/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

na základě usnesení zastupitelstva obce Jestřabí dne 27. 2. 2003, č. 04/2003 a usnesení rady města Brumov-Bylnice
ze dne 19. 5. 2003 č. 198/2003.

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Jestřabí, IČ 00837300
Jestřabí 1, 763 33 Štítná nad Vláří, kraj Zlínský
zastoupená starostou Ing. Pavlem Šuráněm
příslušná do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Brumov-Bylnice

2. Město Brumov-Bylnice, IČ 283819
Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, kraj Zlínský
zastoupeno starostkou Milenou Kovaříkovou
příslušné do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Broumov-Bylnice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Protože Obec Jestřabí 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 Brumov-Bylnice budou namísto orgánů Obce
Jestřabí 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 Brumov-Bylnice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro
správní obvod Obce Jestřabí.

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

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem města Brumov-Bylnice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpoč-
tu Města Brumov-Bylnice.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

2. Město Brumov-Bylnice je povinno předložit Obci Jestřabí výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Jestřabí, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.
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Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

Článek V.
Společná ustanovení

1. Město Brumov-Bylnice 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 Jestřabí, usnesení rady města Brumov-Bylnice o souhlasu s
uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Jestřabí dne 27. 3. 2003

……………………..
Ing. Pavel Šuráň

starosta obce Jestřabí
v. r.

V Brumově-Bylnici dne 20. 5. 2003

……………………..
Milena Kovaříková

starostka města Brumov-Bylnice
v. r.
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181/VS/2003

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

na základě usnesené rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne 25. 2. 2003 č. 5/7/03 a usnesení zastupitelstva obce
Podhradní Lhota ze dne 7. 4. 2003 č. 2/03.

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 Podhradní Lhota
adresa obecního úřadu Podhradní Lhota 150, pošta Rajnochovice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Rostislavem Dubjákem

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 Podhradní Lhota v rozsahu uve-
deném v článku III této smlouvy.

Článek III
Určení rozsahu

1. Městský úřad města Bystřice pod Hostýnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Podhradní Lhota 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 Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v
řízeních pro správní obvod obce Podhradní Lhota.

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 Podhradní Lhota ze svého rozpočtu městu Bystřici
pod Hostýnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projed-
naný 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 vydáním 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 Podhradní Lhota 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 Bystřice 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 projed-
naných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu dle § 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 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 úřadů informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strany 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. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem a zastupitelstva obec Podhradní Lhota a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Podhradní Lhotě dne 14. 4. 2003

……………………………
Rostislav Dubják

obec Podhradní Lhota
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

…………………………
Mgr. Zdeněk Pánek

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

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Uhřice, ze dne 05. 06. 2003, č. …….. a usnesení rady Města Morkovice-
Slížany, ze dne 23. 06. 2003, č. 2003 - 13- 15, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Uhřice
zastoupená starostou Obce Stanislavem JUŘENOU
Obecní úřad Uhřice, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ
( dále jen "Uhřice")
a
2. Město Morkovice - Slížany
zastoupené starostou Města Mg. Pavlem HORÁKEM
Městský úřad Morkovice - Slížany, Náměstí 115, kraj Zlínský
příslušný do správního obvodu obce s rozšířenou působností KROMĚŘÍŽ
( dále jen "Morkovice - Slížany)

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., bude orgán Města Morkovice
- Slížany vykonávat namísto orgánů Obce Uhřice v jejím správním obvodu přenesenou působnost:

a) podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
b) podle § 10 odst. 1 a § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Morkovice-Slížany, místně příslušnými správními orgány v řízení pro
správní obvod Obce Uhřice.

3. Výnos z pokut uložených orgánem Města Morkovice-Slížany při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Morkovice- Slížany.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Obec Uhřice ze svého rozpočtu Městu Morkovice-Slížany
na účet č. 1483144379/0800, var. Symbol 2111, příspěvek ve výši 1.645, Kč, slovy:jedentisícšestsetčtyřicetpět korun za
každý kalendářní rok, počínaje rokem, v němž byla uzavřena tato smlouva. Jednorázový příspěvek je splatný v úhrnné
částce za rok, na něž se vztahuje platnost této smlouvy nejpozději do 15. listopadu v běžném kalendářním roce.

ČL.IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Uhřice předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Morkovice-Slížany veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl II této smlouvy. Město Morkovice-Slížany 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 obecních 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 Uhřice, jeden stejnopis
obdrží Město Morkovice-Slížany a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva Obec Uhřice a usnesení rady Města Morkovice-Slížany o sou-
hlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

V Morkovicích-Slížanech dne 4. 7. 2003

……………………….
Juřena Stanislav

starosta Obce Uhřice
 v. r.

………………………...
Mgr. Horák Pavel

starosta Města Morkovice-Slížany
v. r.
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183/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 Kelníky,
ze dne 25. 4. 2003 č. usn. 11/2003, 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 Kelníky
Sídlo: Kelníky
Kraj: Zlínský
IČO: 00568589
DIČ: 304-00568589
Zastoupené: Petrem Kubíčkem - 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 na
místo Obecního úřadu obce Kelníky 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 Kelníky.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

3) Správními 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
Statutárního 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 Kelníky 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:jedentisícšestsetdevadesáttři 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 této smlouvy 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 Kelníky 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 zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva obce Kelníky a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Kelníkách, dne 25. 4. 2003

.…………………………
Petr Kubíček

starosta obce Kelníky
v. r.

Ve Zlíně, dne 19. 2. 2003

…………………………….....
 Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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