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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 5

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

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

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

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

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

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

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

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

192/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Napajedla a obcí Žlutava
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

193/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Otrokovice a obcí Tlumačov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

194/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavičín a obcí Bohuslavice nad Vláří
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

195/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavičín a obcí Lipová
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozesláno dne 31. prosince 2003

O  B  S  A  H
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196/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavičín a obcí Ludkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

197/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavičín a obcí Petrůvka
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

198/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavičín a obcí Rudimov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

199/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavičín a obcí Šanov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

203/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Střítež nad Bečvou
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

208/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Bohuslavice u Zlína
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

212/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Hřivínův Újezd
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

216/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Lukoveček
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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217/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Machová
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

221/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Velký Ořechov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

223/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vlašská Bystřice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

224/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vigantice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

225/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Zubří
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

227/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Bystřice pod Lopeníkem
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

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

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

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

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

237/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Jablůnka
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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238/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Kateřinice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

239/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Lhota u Vsetína
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

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

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

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

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

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

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

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

247/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Valašská Polanka
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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184/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 Blazice ze dne 4. 3. 2003 č. 1/2003

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 Blazice
adresa obecního úřadu Blazice 70, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Ing. Jiřím Hradilem

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 Blazice 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 Blazice přenesenou působ-
nost podle § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

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

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 Blazice ze svého rozpočtu městu Bystřici pod
Hostýnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
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
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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 Blazice 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 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 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 Blazice a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Blazicích dne13. 3. 2003

………………………….
za obec Blazice
Ing. Jiří Hradil

v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

………………………….
za město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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185/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 Brusné ze dne 11. 3. 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 Brusné
adresa obecního úřadu Brusné 93, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Vratislavem Bílkem

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 Brusné 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 Brusné přenesenou působ-
nost podle § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

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

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 Brusné ze svého rozpočtu městu Bystřici pod Hos-
týnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
Projednáním přestupku dle předchozí věty strany rozumí úkony počínající oznámením přestupku a končící vyříze-
ním přestupku, tedy odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení po
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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 Brusné 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 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 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 Brusné a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Brusném dne 11. 3. 2003

………………………….
za obec Brusné
Vratislav Bílek

v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

………………………….
za město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánkem
v. r.
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186/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení rady města
Bystřice pod Hostýnem ze dne 25. 2. 2003 č. 5/7/03 a usnesení rady obce Chvalčov ze dne 3. 3. 2003 č. 7/2003

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 Chvalčov
adresa obecního úřadu Obřanská 145, Chvalčov
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Ing. Antonínem Stodůlkou

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 Chvalčov 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 Chvalčov přenesenou pů-
sobnost 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 Chvalčov .

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 Chvalčov ze svého rozpočtu městu Bystřici pod
Hostýnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
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
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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 Chvalčov 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 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 strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem a rady obce Chvalčov a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Chvalčově dne 4. 3. 2003

………………………….
za obec Chvalčov

Ing. Antonín Stodůlka
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

………………………….
za město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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187/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 Osíčko ze dne 26. 2. 2003 č. 1/2003

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 Osíčko
adresa obecního úřadu Osíčko 56, pošta Bystřice pod Hostýnem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Václavem Smolkou

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 Osíčko 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 Osíčko přenesenou působ-
nost podle § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

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

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 Osíčko ze svého rozpočtu městu Bystřici pod Hos-
týnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
Projednáním přestupku dle předchozí věty strany rozumí úkony počínající oznámením přestupku a končící vyříze-
ním přestupku, tedy odložením věci dle § 66 zákona, postoupením věci dle § 71 zákona, zastavením řízení po
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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 Osíčko 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 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 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 Osíčko a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Osíčku dne 26. 2. 2003

………………………….
za obec Osíčko
Václav Smolka

v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

………………………….
za město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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188/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení rady města
Bystřice pod Hostýnem ze dne 25. 2. 2003 č. 5/7/03 a usnesení rady obce Rajnochovice ze dne 11. 3. 2003 č. 5/2003

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 Rajnochovice
adresa obecního úřadu Rajnochovice 144
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostou Josefem Mrázkem

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 Rajnochovice v rozsahu uvede-
ném v článku III této smlouvy.

Článek III
Určení rozsahu

1. Městský úřad města Bystřice pod Hostýnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Rajnochovice 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 Rajnochovice .

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 Rajnochovice ze svého rozpočtu městu Bystřici pod
Hostýnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
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
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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 Rajnochovice 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 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 strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Bystřice pod Hostýnem a rady obce Rajnochovice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Rajnochovicích dne 12. 3. 2003

………………………….
za obec Rajnochovice

Josef Mrázek
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

………………………….
za město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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189/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 Komárno ze dne 2. 3. 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 Komárno
adresa obecního úřadu Komárno 49, pošta Rajnochovice
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem
zastoupená starostkou Karlou Komžákovou

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 Komárno 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 Komárno přenesenou působ-
nost podle § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

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

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 Komárno ze svého rozpočtu městu Bystřici pod
Hostýnem na jeho účet č. 27-1477670217/0100 příspěvek na úhradu nákladů ve výši 500,- Kč za každý projednaný
přestupek.
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
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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 Komárno 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 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 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 Komárno a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Komárnu dne 3. 3. 2003

………………………….
za obec Komárno
Karla Komžáková

v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26. 2. 2003

………………………….
za město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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190/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení Rady města
Holešov ze dne 20. 3. 2003 č. 6/2/2003 a Zastupitelstva obce Jankovice ze dne 5. 5. 2003 č. 9.

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 Jankovice
Jankovice, 769 01 Holešov
zastoupená starostou panem Jaroslavem Kučerou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Holešova vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu obce Jankovice v rozsahu uvedeném v čl. III této
smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova bude vykonávat ve správním obvodu obce Jankovice 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 Jankovice.

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

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

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jankovice ze svého rozpočtu městu Holešov na její
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 došlo ze strany správního orgánu města Holešova k odložení věci před zahájením řízení o přestupku,
či k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Jankovice ze svého rozpočtu městu Holešovu na její
účet příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

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

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Jankovice 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 Holešov a Zastupitelstva obce Jankovice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Jankovicích, dne 6. 5. 2003
za obec Jankovice:

………………………….
Jaroslav Kučera

starosta
v. r.

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

………………………….
Ctirad Otta

starosta
v. r.
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191/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 Třebětice ze dne 17. 3. 2003 č. 1.

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 Třebětice
Třebětice, 769 01 Holešov
zastoupená starostou panem Rostislavem Chytilem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Holešova vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Třebětice v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Orgány města Holešova budou vykonávat ve správním obvodu obce Třebětice 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 Třebětice.

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

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

Čl. IV
Způsob úhrady nákladů

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

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

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

Čl. V
Doba trvání smlouvy

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

Čl. VI
Společná ustanovení

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

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Třebětice 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 Třebětice a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Třeběticích, dne 19. 3. 2003
za obec Třebětice:

………………………….
Rostislav Chytil

starosta
v. r.

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

………………………….
Ctirad Otta

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

uzavřená mezi obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
Na základě usnesení rady obce Žlutava ze dne 3. 2. 2003 č. VI./1.2003 a na základě usnesení rady města Napajedla

ze dne 16. 12. 2002 číslo 60/12/2002 je uzavírána tato veřejnoprávní smlouva:

I.
Smluvní strany

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Otrokovice
zastoupené: MVDr. Antonínem Černockým, starostou
IČO: 002 84 220
bankovní spojení: ČS, a.s. pobočka Napajedla
číslo účtu: 19-1409287339/0800
a
Obec Žlutava
763 61 Žlutava čp. 271, okres Zlín
jako obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Otrokovice
zastoupené: Jaroslavem Stuchlíkem, starostou
IČO: 002 84 734
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Napajedla
číslo účtu: 1405290389/0800

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

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

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

III.
Úhrada nákladů

1. Strany se dohodly, že za výkon činnosti podle této smlouvy poskytne obec Žlutava ze svého rozpočtu městu Napa-
jedla na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy úhradu. Výše úhrady se stanoví částkou 250,- Kč za jednotku,
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kterou představuje "projednaný případ". "Projednaným případem" strany rozumí úkony počínající od dojití ozná-
mení o přestupku a končící vyřízením přestupku (odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - § 71
zákona nebo dnem právní moci rozhodnutí o přestupku, v případě, že proti rozhodnutí bude podáno odvolání, je
případ vyřízen až dnem, právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu). "Projednaným případem" strany rovněž rozu-
mí případy řízení o výkon rozhodnutí o přestupku.

2. Strany se dohodly, že úhrada se poskytuje bez ohledu na výsledek výkonu rozhodnutí.

3. Strany se dohodly, že úhrada bude placena pozadu, po skončení kalendářního roku, na základě faktury, jejíž přílohou
bude přehled "projednaných případů". Faktura bude vystavena každoročně nejpozději ke dni 31. ledna, počínaje
rokem 2004.

IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

V.
Společná ustanovení

1. Město Napajedla vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činnosti
podle článku II. 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 smlouvy a jejím předmětu.

VI.
Závěrečná ustanovení

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

5. Přílohu této smlouvy je usnesení rady Města Napajedla a usnesení rady obce Žlutava o souhlasu s uzavřením smlouvy.
Přílohou smlouvy se dále stane pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Žlutavě dne: 4. 2. 2003
obec Žlutava

……………………………………
Jaroslav Stuchlík

starosta
v. r.

V Napajedlech dne: 4. 2. 2003
město Napajedla

………………………………………
MVDr. Antonín Černocký

starosta
v. r.
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193/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupkové agendy

uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení Rady města
Otrokovice č. 81/02/03 ze dne 24. 2. 2003 a usnesení rady obce Tlumačov č. R 12/3/2003 ze dne 15. ledna 2003.

Článek I
Smluvní strany

Město Otrokovice
IČO: 00284301
zastoupené panem MVDr. Stanislavem Mišákem, starostou města
se sídlem nám. 3. května 1340, Otrokovice
a
obec Tlumačov
IČO: 00284572
zastoupená panem ing. Jaroslavem Ševelou, starostou obce
se sídlem Nádražní 440, Tlumačov

Článek II
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Městský úřad Otro-
kovice vykonávat přenesenou působnost namísto obecního úřadu Tlumačov v rozsahu uvedeném v článku III této smlou-
vy.

Článek III
Určení rozsahu

1. Městský úřad Otrokovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Tlumačov 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 Otrokovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Tlumačov.

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

4. Výnos pokut, uložených přestupovým orgánem města Otrokovice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu
města Otrokovice .

Článek IV
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Tlumačov ze svého rozpočtu městu Otrokovice na
jeho účet u KB Otrokovice č.ú. 19-122-921/0100 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
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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 Otrokovice k odložení věci před zahájením řízení o přestupku,
či k postoupení věci jinému správnímu orgánu poskytne obec Tlumačov ze svého rozpočtu městu Otrokovice na
jeho účet příspěvek ve výši 250,- Kč.

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

3. Město Otrokovice je povinno předložit obci Tlumačov 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. Město Otrokovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činnosti
podle článku III. smlouvy.

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

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách městského a obecního úřadu informaci o
uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy a jeden stejno-
pis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejno-
právní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu Město Otrokovice .

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení RMO č. 81/02/03 ze dne 24. 2. 2003 a Rady obce Tlumačov ze dne 15. ledna
2003 č. R12/3/2003 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Otrokovicích dne 6. 3. 2003

.......................................
MVDr. Stanislav Mišák

starosta města Otrokovice
v. r.

V Tlumačově dne 5. 3. 2003

.....................................
Ing. Jaroslav Ševela

starosta obce Tlumačov
v. r.
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194/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 Bohuslavice nad Vláří ze dne 17. 1. 2003 č. III/2003 a usnesení Rady města Slavičín

ze dne 21. 1. 2003 č. 6/011/03

takto:

Článek l.
Smluvní strany

1. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731,
Bohuslavice nad Vláří, kraj Zlínský
zastoupená starostou Jiřím Slovákem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

2. Město Slavičín, IČ 284459,
Slavičín, Osvobození 25, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Pavlem Studeníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Bohuslavice nad Vláří je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o
přestupcích.

2. Protože Obec Bohuslavice nad Vláří 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 Slavičín budou namísto orgánů Obce
Bohuslavice nad Vláří vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/1990 Sb., o
přestupcích takto:
projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Slavičín místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Bohuslavice nad Vláří.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Slavičín.
5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Slavičín při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města Slavičín.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

Město Slavičín je povinno předložit Obci Bohuslavice nad Vláří výkaz projednaných přestupků, k jejichž projedná-
ní by byla jinak příslušná Obec Bohuslavice nad Vláří, vždy nejpozději do pěti dnů od ukončení pololetí.

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.
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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 Slavičín 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-ti 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 se 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 Bohuslavice nad Vláří, Usnesení Rady města Slavičín o
souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

Ve Slavičíně dne 22. 1. 2003

za Obec Bohuslavice nad Vláří

Jiří Slovák
starosta

v. r.

za Město Slavičín

Ing. Pavel Studeník
starosta

v. r.
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195/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 Lipová ze dne 14. 3. 2003 č. 6/3/2003 a usnesení Rady města Slavičín ze dne 21. 1. 2003 č. 6/0119/03

takto:

Článek l.
Smluvní strany

1. Obec Lipová, IČ 46276084, Lipová, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Miroslavem Palou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

2. Město Slavičín, IČ 284459,
Slavičín, Osvobození 25, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Pavlem Studeníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Lipová je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2. Protože Lipová 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 Slavičín budou namísto orgánů Obce Lipová vykonávat
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích takto:
projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Slavičín místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Lipová.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Slavičín při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

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

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.
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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 Slavičín 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-ti 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 se 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 Lipová, Usnesení Rady města Slavičín o souhlasu s uzavře-
ním smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Slavičíně dne 14. 3. 2003

za Obec Lipová

Miroslav Pala
starosta

v. r.

za Město Slavičín

Ing. Pavel Studeník
starosta

v. r.
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196/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 Ludkovice ze dne 7. 3. 2003 č.2/2003 a usnesení Rady města Slavičín ze dne 18. 2. 2003 č. 8/0158/03

takto:

Článek l.
Smluvní strany

1. Obec Ludkovice, IČ 00284157, Ludkovice, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Stanislavem Bartošem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

2. Město Slavičín, IČ 284459,
Slavičín, Osvobození 25, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Pavlem Studeníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Ludkovice je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2. Protože Obec Ludkovice 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 Slavičín budou namísto orgánů Obce Ludko-
vice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích takto:
projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Slavičín místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod Obce Ludkovice.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Slavičín při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

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

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.
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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 Slavičín 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-ti 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 se 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 Ludkovice, Usnesení Rady města Slavičín o souhlasu s
uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Slavičíně dne 7. 3. 2003

za Obec Ludkovice

Stanislav Bartoš
starosta

v. r.

za Město Slavičín

Ing. Pavel Studeník
starosta

v. r.
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197/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 Petrůvka ze dne 6. 03. 2003 č. 6. 2/2003 a usnesení Rady města Slavičín ze dne 21. 01. 2003 č. 6/0119/03

takto:

Článek l.
Smluvní strany

1. Obec Petrůvka, IČ 68731957
Petrůvka, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Ing. Josefem Pučalíkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

2. Město Slavičín, IČ 284459,
Slavičín, Osvobození 25, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Pavlem Studeníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Petrůvka je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2. Protože Petrůvka 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 Slavičín budou namísto orgánů Obce Petrůvka vykoná-
vat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích takto:
projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Slavičín místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Petrůvka.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Slavičín při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

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

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.
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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 Slavičín 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-ti 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 se 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 Petrůvka, Usnesení Rady města Slavičín o souhlasu s uza-
vřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Slavičíně dne 14. 3. 2003

za Obec Petrůvka

Ing. Josef Pučalík
starosta

v. r.

za Město Slavičín

Ing. Pavel Studeník
starosta

v. r.
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198/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 Rudimov ze dne 22. 01. 2003 č. 3I/2003 a usnesení Rady města Slavičín ze dne 21. 01. 2003 č. 6/0119/03

takto:

Článek l.
Smluvní strany

1. Obec Rudimov, IČ 46276050, Rudimov, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Ludvíkem Matulou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

2. Město Slavičín, IČ 284459,
Slavičín, Osvobození 25, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Pavlem Studeníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Rudimov je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2. Protože Obec Rudimov 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 Slavičín budou namísto orgánů Obce Rudi-
mov vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích takto:
projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Slavičín místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod Obce Rudimov.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Slavičín při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

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

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

1. Město Slavičín 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-ti 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 se 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 Rudimov, Usnesení Rady města Slavičín o souhlasu s uza-
vřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Slavičíně dne 29. 1. 2003

za Obec Rudimov

Ludvík Matula
starosta

v. r.

za Město Slavičín

Ing. Pavel Studeník
starosta

v. r.
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199/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 Šanov ze dne 31. 1. 2003 č. VIII/2003 a usnesení Rady města Slavičín ze dne 21. 1. 2003 č. 6/0119/03

takto:

Článek l.
Smluvní strany

1. Obec Šanov, IČ 46276068, Šanov, kraj Zlínský,
zastoupená starostou Aloisem Krejčím
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

2. Město Slavičín, IČ 284459,
Slavičín, Osvobození 25, kraj Zlínský
zastoupeno starostou Ing. Pavlem Studeníkem
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Článek II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Obec Šanov je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
2. Protože Obec Šanov 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 Slavičín budou namísto orgánů Obce Šanov
vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích takto:
projednávání přestupků, uvedených v § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3. Na základě této smlouvy budou orgány Města Slavičín místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod Obce Šanov.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák.č. 200/1990 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

5. Výnos pokut, uložených přestupkovým orgánem Města Slavičín při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu Města
Slavičín.

Článek III.
Úhrada nákladů

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

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

Článek IV.
Doba trvání smlouvy

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

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

1. Město Slavičín 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-ti 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 se 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 Šanov, Usnesení Rady města Slavičín o souhlasu s uzavře-
ním smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Slavičíně dne 24. 2. 2003

za Obec Šanov

Alois Krejčí
starosta

v. r.

za Město Slavičín

Ing. Pavel Studeník
starosta

v. r.
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200/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI

Na základě usnesení Rady obce Lešná, ze dne 27. 1. 2003, č. 5/12/3) a usnesení Rady města Valašské Meziříčí, ze dne
14. 1. 2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Lešná
Sídlo Lešná 36, 756 41 Lešná
IČO: 00 30 39 92
Zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Šnajdarem
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 Lešná 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 Lešná.

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 Lešná ze svého rozpočtu Městu Valašské Mezi-
říčí na jeho účet vedený 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 ze spáchání přestupku, který se měl stát ve
správním obvodu obce Lešná. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Lešná zavazuje hradit ve 2 splátkách, a to k 15. 7. příslušného roku a 15. 1. následujícího kalen-
dářního roku, na základě předloženého vyúčtování a vystavení daňového dokladu Městem Valašské Meziříčí.
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Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Lešná 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 Lešná, 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 Rady obce Lešná a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Lešné, dne 17. 2. 2003

…………………………………………..
obec Lešná

 Ing. Jiří Šnajdar
starosta obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 27. 2. 2003.

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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201/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Mikulůvka, ze dne 31. 1. 2003, č. 3/1 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 Mikulůvka
Sídlo Mikulůvka 226
IČO: 00 30 41 07
Zastoupená starostkou obce Naděždou Geržovou
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 Mikulůvka 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 Mikulůvka.

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 Mikulůvka ze svého rozpočtu Městu Valašské
Meziříčí na jeho účet vedený 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 ze spáchání přestupku, který se
měl stát ve správním obvodu obce Mikulůvka. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem
rozhodnutí.

Příspěvek se obec Mikulůvka 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.

Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Mikulůvka předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a udělením sou-
hlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy Městskému úřadu Valašské Meziříčí veškerou spisovou agendu souvisejí-
cí 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 Mikulůvka, 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 Mikulůvka a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlou-
vy.

V Mikulůvce, dne 31. 1. 2003

…………………………………………..
obec Mikulůvka

Naděžda Geržová
starostka obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 31. 1. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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202/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Oznice, ze dne 25. 2. 2003, č. 2/2003 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 Oznice
Sídlo Oznice čp. 109, 756 24 Bystřička
IČO: 00304140
Zastoupená starostou obce Liborem Skýpalou
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 Oznice 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 Oznice.

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 Oznice ze svého rozpočtu Městu Valašské
Meziříčí na jeho účet vedený 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 ze spáchání přestupku, který se
měl stát ve správním obvodu obce Oznice. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhod-
nutí.

Příspěvek se obec Oznice 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.

Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Oznice 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 Oznice, 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 Oznice 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 Oznici, dne 10. 3. 2003

…………………………………………..
obec Oznice

Libor Skýpala
starosta obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 10. 3. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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203/VS/2003

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI

Na základě usnesení Rady obce Střítež nad Bečvou, ze dne 19. 2. 2003, bod č. 7 a usnesení Rady města Valašské
Meziříčí, ze dne 14. 1. 2003, č. RM 4/40, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Střítež nad Bečvou
Sídlo Střítež nad Bečvou 193
IČO: 00 63 58 39
Zastoupená starostou obce Ing. Martinem Benešem
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 Střítež nad Bečvou 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 Střítež nad Bečvou.

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 Střítež nad Bečvou ze svého rozpočtu Městu
Valašské Meziříčí na jeho účet vedený 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 ze spáchání přestupku,
který se měl stát ve správním obvodu obce Střítež nad Bečvou. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené
s výkonem rozhodnutí.

Příspěvek se obec Střítež nad Bečvou zavazuje hradit ve 2 splátkách, a to k 15. 7. příslušného roku a 15. 1. následu-
jícího 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.

Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Střítež nad Bečvou předá do 10-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Zlín a uděle-
ním 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 Střítež nad Bečvou, 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 Rady obce Střítež nad Bečvou a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlou-
vy.

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 27. 2. 2003

…………………………………………..
obec Střítež nad Bečvou

Ing. Martin Beneš
starosta obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 27. 2. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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204/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ OBCEMI

Na základě usnesení Rady obce Zašová, ze dne 5. 3. 2003, č. 1 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 Zašová
Sídlo Zašová č. 36
IČO: 00304476
Zastoupená starostkou obce Ing. Annou Mikoškovou
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 Zašová 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 Zašová.

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 Zašová ze svého rozpočtu Městu Valašské
Meziříčí na jeho účet vedený 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 ze spáchání přestupku, který se
měl stát ve správním obvodu obce Zašová. Výše uvedená finanční částka zahrnuje i náklady spojené s výkonem rozhod-
nutí.

Příspěvek se obec Zašová 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.

Tato smlouva je uzavřená dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy
nabude právní moci.

Čl. V
Společná ustanovení

Obec Zašová 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 Zašová, 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 Rady obce Zašová 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 Zašové, dne 10. 3. 2003

…………………………………………..
Obec Zašová

Ing. Anna Mikošková
starostka obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 10. 3. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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205/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 Drnovice ze dne 14. 2. 2003 č. 1/2/2003 a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 20. ledna 5/54/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Drnovice, IČ 557889
Drnovice, kraj Zlínský
zastoupená starostkou Marií Machučovou
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 Drnovice je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Drnovice 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 Drnovice 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 Drnovice.

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 Drnovice ze svého rozpočtu Městu Valašské Klo-
bouky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně,
vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Drnovice výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání
by byla jinak příslušná Obec Drnovice, 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 Drnovice, usnesení rady města Valašské Klobouky o souhla-
su s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Drnovicích dne 14. 2. 2003

..................................................
starostka obce Drnovice

Marie Machučová
v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 23. 1. 2003

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

Ing. Dalibor Maniš
v. r.
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206/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 Újezd ze dne 13. 2. 2003 č. 06/03 a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 20. ledna 5/52/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Újezd, IČ 284602
Újezd 272, kraj Zlínský
zastoupená starostou Vladimírem Kráčalíkem
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 Újezd je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Újezd 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
Újezd 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 Újezd.

4. Náklady řízení, hrazené při plnění této smlouvy podle § 79 zák. č. 200/90 Sb., jsou příjmem rozpočtu Města Valaš-
ské 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 Újezd ze svého rozpočtu Městu Valašské Klobouky
na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy
nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Újezd výkaz projednaných přestupků, k jejichž projednání by
byla jinak příslušná Obec Újezd, 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 Újezd, usnesení rady města Valašské Klobouky o souhlasu
s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Újezdě dne 14. 2. 2003

..................................................
starosta obce Újezd
Vladimír Kráčalík

v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 23. 1. 2003

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

Ing. Dalibor Maniš
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 51 Částka 5/2003

207/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 Valašské Příkazy ze dne 12. 2. 2003 č. 3/1 a usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 20. ledna 5/53/2003

takto:

Článek I.
Smluvní strany

1. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395
Valašské Příkazy 21, kraj Zlínský
zastoupená starostou Stanislavem Chovancem
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 Valašské Příkazy je příslušná k projednávání přestupků podle § 52 písm. a) zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

2. Protože Obec Valašské Příkazy 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 Valašské Příkazy 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 Valašské Příkazy.

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 Valašské Příkazy ze svého rozpočtu Městu Valašské
Klobouky na jeho účet příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projednaný přestupek. Příspěvek bude hrazen pololetně,
vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za druhé pololetí předcházejícího roku.

2. Město Valašské Klobouky je povinno předložit Obci Valašské Příkazy výkaz projednaných přestupků, k jejichž
projednání by byla jinak příslušná Obec Valašské Příkazy, 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 Valašské Příkazy, usnesení rady města Valašské Klobouky o
souhlasu s uzavřením smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

V Valašských Příkazech dne 13. 2. 2003

..................................................
starosta obce Valašské Příkazy

Stanislav Chovanec
v. r.

Ve Val. Kloboukách dne 23. 1. 2003

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

Ing. Dalibor Maniš
v. r.
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208/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 Bohusla-
vice u Zlína, ze dne 26. 2. 2003 č. usn. 34/IV/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 Bohuslavice u Zlína
Sídlo: Bohuslavice u Zlína 185
Kraj: Zlínský
IČO: 00283789
DIČ:…………………
Zastoupené: Stanislavem Chmelou - 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 Bohuslavice u Zlína vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecní-
mu úřadu obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve
správním obvodu obce Bohuslavice u Zlína.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Bohuslavice u Zlína 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 řízeních
pro správní obvod obce Bohuslavice u Zlína.

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.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 54Částka 5/2003

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohuslavice u Zlína ze svého rozpočtu Statutárnímu
městu Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet
projednávaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři
korun českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné 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 Bohuslavice u Zlína 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 Krajské-
mu úřadu Statutární město Zlín.

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

V Bohuslavicích u Zlína, dne 4. 3. 2003

…………………………………………………
Stanislav Chmela

starosta obce Bohuslavice u Zlína
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
 Mgr. Tomáš Úlehla

 primátor statutárního města Zlína
v. r.
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209/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 Březův-
ky, ze dne 10. 2. 2003, č. usn. 1/4/2003, 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 Březůvky
Sídlo: Březůvky 1
Kraj: Zlínský
IČO: 00283843
DIČ: …………………
Zastoupené: Františkem Kolaříkem - 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 Březůvky 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 Březůvky.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Březůvky 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 řízeních
pro správní obvod obce Březůvky.

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 Březůvky 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 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 Březůvky a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

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

V Březůvkách, dne 20. 2. 2003

…………………………………………………
František Kolařík

starosta obce Březůvky
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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210/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
Dobrkovice, ze dne 14. 2. 2003 č. usn. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

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

2. obec Dobrkovice
Sídlo: Dobrkovice 61
Kraj: Zlínský
IČO: 00568538
DIČ: …………………
Zastoupené: Josefem Jurákem - 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 Dobrkovice 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 Dobrkovice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Dobrkovice přenesenou působnost podle ustanove-
ní § 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 řízeních
pro správní obvod obce Dobrkovice.

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 Dobrkovice 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 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 Dobrkovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

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

V Dobrkovicích, dne 17. 2. 2003

…………………………………………………
Josef Jurák

starosta obce Dobrkovice
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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211/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 Hostišo-
vá, ze dne …………. č. usn……………., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

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

2. obec Hostišová
Sídlo: Hostišová 100
Kraj: Zlínský
IČO: 00568562
DIČ: …………………
Zastoupené: Milan Šesták - 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 Hostišová 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 Hostišová.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Hostišová 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 řízeních
pro správní obvod obce Hostišová.

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 Hostišová 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 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 Hostišová 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 Hostišová a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Hostišové, dne 17. 3. 2003

…………………………………………………
Milan Šesták

starosta obce Hostišová
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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212/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 Hřivínův
Újezd, ze dne 7. 2. 2003 č. usn. 20/2/2003, 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 Hřivínův Újezd
Sídlo: Hřivínův Újezd 50
Kraj: Zlínský
IČO: 00283983
DIČ: 304 - 00283983
Zastoupené: Ludvíkem Kalusem - 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 Hřivínův Újezd 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 Hřivínův Újezd.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Hřivínův Újezd přenesenou působnost podle usta-
novení § 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 řízeních
pro správní obvod obce Hřivínův Újezd.

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 Hřivínův Újezd ze svého rozpočtu Statutárnímu
městu Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet
projednávaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.693,- Kč (slovy: tisícšestsetdevadesáttři
korun českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné 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 Hřivínův Újezd a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádos-
tí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému
úřadu Statutární město Zlín.

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

V Hřivínově Újezdu, dne 25. 2. 2003

…………………………………………………
Ludvík Kalus

starosta obce Hřivínův Újezd
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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213/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 Kaňovi-
ce, ze dne 31. 1. 2003, č. usn. IV/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 Kaňovice
Sídlo: Kaňovice 49
Kraj: Zlínský
IČO: 00226238
DIČ: …………………
Zastoupené: Ing. Josefem Bernátíkem - 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 Kaňovice 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 Kaňovice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Kaňovice 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 řízeních
pro správní obvod obce Kaňovice.

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 Kaňovice 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 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 Kaňovice 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 Kaňovice a pravomocné roz-
hodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Kaňovicích, dne 3. 3. 2003

…………………………………………………
Ing. Josef Bernátík

starosta obce Kaňovice
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 65 Částka 5/2003

214/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 Lhota,
ze dne 11. 2. 2003 č. usn 5/4 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 Lhota
Sídlo: Lhota 265
Kraj: Zlínský
IČO: 00568635
DIČ: …………………
Zastoupené: Aloisem Bartoněm - 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 Lhota 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 Lhota.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Lhota 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 řízeních
pro správní obvod obce Lhota.

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

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření 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 Lhota a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o sou-
hlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

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

Ve Lhotě, dne 21. 2. 2003

…………………………………………………
Alois Bartoň

starosta obce Lhota
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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215/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 Lukov,
ze dne 5. 2. 2003 č. usn. 1846, 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 Lukov
Sídlo: K Lůčkám 350, Lukov
Kraj: Zlínský
IČO: 00284173
DIČ: …………………
Zastoupené: Ing. Karlem Benešem - 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 Lukov 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 Lukov.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Lukov 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 řízeních
pro správní obvod obce Lukov.

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.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 68Částka 5/2003

IV.
Úhrada nákladů

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

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření 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 Lukov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

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

V Lukově, dne 21. 2. 2003

…………………………………………………
Ing. Karel Beneš

starosta obce Lukov
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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216/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
Lukoveček, ze dne 6. 12. 2002, č. usn. 2/2002, 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 Lukoveček
Sídlo: Lukoveček 120
Kraj: Zlínský
IČO: 70871264
DIČ: …………………
Zastoupené: Miroslav Krajča - 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 Lukoveček 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 Lukoveček.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Lukoveček přenesenou působnost podle ustanove-
ní § 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 řízeních
pro správní obvod obce Lukoveček.

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 Lukoveček 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 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 Lukoveček a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

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

V Lukovečku, dne 24. února 2003

…………………………………………………
Miroslav Krajča

starosta obce Lukoveček
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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217/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 Machová,
ze dne 6. 3. 2003 č. usn. 7, 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 Machová
Sídlo: Machová 120
Kraj: Zlínský
IČO: 00568651
DIČ: …………………
Zastoupené: MVDr. Františkem Václavíkem - 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 Machová 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 Machová.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Machová 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 řízeních
pro správní obvod obce Machová.

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 Machová 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 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 Machová a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy a zašle Krajskému úřadu
Statutární město Zlín.

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

V Machové, dne 7. 3. 2003

…………………………………………………
MVDr. František Václavík

starosta obce Machová
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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218/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
Mysločovice, ze dne 3. 2. 2003, č. usn. V/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 Mysločovice
Sídlo: Mysločovice 21
Kraj: Zlínský
IČO: 00284211
DIČ: …………………
Zastoupené: Františkem Dřímalem - 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 Mysločovice 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 Mysločovice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Mysločovice přenesenou působnost podle ustano-
vení § 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 Mysločovice.

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 Mysločovice 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 Mysločovice 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 Mysločovice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Mysločovicích, dne 10. 3. 2003

…………………………………………………
František Dřímal

starosta obce Mysločovice
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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219/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 Sazovice,
ze dne 6. 2. 2003 č. usn. 12/2003, 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 Sazovice
Sídlo: Sazovice 180
Kraj: Zlínský
IČO: 00568716
DIČ: …………………
Zastoupené: Marianem Janochem - 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 Sazovice 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 Sazovice.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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 Sazovice 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 Sazovice 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 Sazovice a pravomocné roz-
hodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Sazovicích, dne 19. března 2003

…………………………………………………
Marian Janoch

starosta obce Sazovice
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 77 Částka 5/2003

220/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 Šarovy,
ze dne 21. 2. 2003 č. usn. III/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 Šarovy
Sídlo: Šarovy 100
Kraj: Zlínský
IČO: 00837296
DIČ: 303 - 00837296
Zastoupené: Josefem Gajdůškem - 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 Šarovy 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 Šarovy.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31. 12. 2003.
2) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-

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

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

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 1 stejnopis
obdrží obec Šarovy 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 Šarovy a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Šarovech, dne 24. 2. 2003

…………………………………………………
Josef Gajdůšek

starosta obce Šarovy
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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221/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 Velký
Ořechov, ze dne 24. 2. 2003 č. usn. 4 , 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 Velký Ořechov
Sídlo: Velký Ořechov 19
Kraj: Zlínský
IČO: 00284637
DIČ: …………………
Zastoupené: Ing. Miroslavem Majičkem - 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 Velký Ořechov 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 Velký Ořechov.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Velký Ořechov přenesenou působnost podle ustano-
vení § 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 Velký Ořechov.

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 Statutárního
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 Velký Ořechov ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projednáva-
ných 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 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 obecních

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 uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.

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

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

Ve Velkém Ořechově, dne 27. 2. 2003

…………………………………………………
Ing. Miroslav Majiček

starosta obce Velký Ořechov
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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222/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 Vlčková,
ze dne 4. 2. 2003, č. usn. 302/03, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

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

2. obec Vlčková
Sídlo: Vlčková 171
Kraj: Zlínský
IČO: 00568767
DIČ: …………………
Zastoupené: Pavlem Huňou - 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 Vlčková 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 Vlčková.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

Ve Vlčkové, dne 23. 2. 2003

…………………………………………………
Pavel Huňa

starosta obce Vlčková
v. r.

Ve Zlíně, dne 17. 2. 2003

………………………………………………
Mgr. Tomáš Úlehla

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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223/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva č. 08/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 89/5 ze dne 11. 3. 2003 a usnesení Rady obce Valašská
Bystřice č. 5/4 ze dne 6. 3. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zlínský kraj
IČ:00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112108
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Valašská Bystřice
zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Martinkem
adresa obecního úřadu: Valašská Bystřice čp. 181, PSĆ 756 27
Zlínský kraj
IČ: 00304352
Bankovní spojení: č.ú. 1764143399/0800
- dále jen obec Valašská Bystřice

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

b) výkonu rozhodnutí (§88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad) místně příslušnými správní-

mi orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Valašská Bystřice.
3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této

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

hoštěm při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

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

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

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

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

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

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

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

Rožnov pod Radhoštěm dne 12. 3. 2003

……………………………
Miroslav Martinek

starosta obce Valašská Bystřice
v. r.

……………………………...
RNDr. Václav Mikušek Ing.

starosta Rožnova p. R
v. r.
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224/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva č. 06/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 80/4 ze dne 18. 2. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Vigantice č. 7/III. ze dne 28. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa Městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zlínský kraj
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112106
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Vigantice
zastoupené starostou obce Ing. Radkem Porubským
adresa městského úřadu: Vigantice č.p. 203, PSČ 756 61
Zlínský kraj
IČ: 00304441
Bankovní spojení: 4526-851/0100
- dále jen obec Vigantice

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

b) výkonu rozhodnutí (§88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad) místně příslušnými správní-

mi orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Vigantice.
3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této

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

hoštěm při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

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

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

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

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

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

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

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

Rožnov pod Radhoštěm dne 4. 3. 2003

……………………………
Ing. Radek Porubský

starosta obce Vigantice
v. r.

……………………………...
RNDr. Václav Mikušek
starosta Rožnova p. R

v. r.
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225/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva č. 07/2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 89/5 ze dne 11. 3. 2003 a usnesení Rady města Zubří
č. RM 8/112 ze dne 25. 2. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
adresa Městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zlínský kraj
IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112107
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Město Zubří
zastoupené starostou města Jiřím Randusem
adresa městského úřadu: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zlínský kraj
IČ: 00304492
Bankovní spojení: č.ú. 2221-851/0100
- dále jen město Zubří

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

b) výkonu rozhodnutí (§88 zákona) ve věcech uvedených v předchozím odst. a).
2. Na základě této smlouvy budou orgány města Rožnova pod Radhoštěm (Městský úřad) místně příslušnými správní-

mi orgány v přestupkových řízeních pro správní obvod města Zubří.
3. Správní poplatky a náklady řízení ukládané a vybírané Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm při plnění této

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

hoštěm při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

Čl. III.
Úhrada nákladů

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

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

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

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

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

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

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

Rožnov pod Radhoštěm dne 12. 3. 2003

……………………………
Jiří Randus

starosta města Zubří
v. r.

……………………………...
RNDr. Václav Mikušek
starosta Rožnova p. R

v. r.
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226/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Bánov, 687 54 Bánov
zastoupená starostou p. Josefem Čapkem
IČO: 00290785
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bánov ze dne 21. 2. 2003 č. 3 bod 2o) 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Bánov 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 Bánov 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 Bánov 500,00 Kč (slovy: pětsetkoručeských) za každou
projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/0100 na základě
projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 Zastupitelstva obce Bánov a usnesení Rady města Uherského Brodu a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 28. 2. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Josef Čapek
starosta obce

v. r.
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227/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem čp. 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
zastoupená starostou p. Milanem Baukou
IČO: 00290874
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě orgánů obce Bystřice pod Lopeníkem 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Bystřice pod Lopeníkem 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 Bystřice pod Lopeníkem 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 Bystřice pod Lopeníkem 500,00 Kč (slovy: pětsetkoru-
českých) za každou projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/
0100 na základě projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 obce Bystřice pod Lopeníkem a usnesení Rady města Uherského Brodu a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 28. 2. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Milan Bauka
starosta obce

v. r.
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228/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Lopeník, Lopeník čp. 211, 687 67 Lopeník
zastoupená starostou p. Vojtěchem Vráblíkem
IČO: 542245
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Lopeník ze dne 7. 2. 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Lopeník 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 Lopeník 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 Lopeník 500,00 Kč (slovy: pětsetkoručeských) za
každou projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/0100 na
základě projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 orgánu obce Lopeník a usnesení Rady města Uherského Brodu a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 28. 2. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Vojtěch Vráblík

starosta obce
v. r.
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229/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Nivnice, Nivnice čp. 1000, 687 51 Nivnice
zastoupená starostou Ing. Ladislavem Trtkem
IČO: 00291170
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě rozhodnutí orgánů obce Nivnice ze dne 11. 3. 2003 č. 46/2003 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Nivnice 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 Nivnice 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 Nivnice 500,00 Kč (slovy: pětsetkoručeských) za
každou projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/0100 na
základě projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 Nivnice a usnesení Rady města Uherského Brodu a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 12. 3. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Ing. Ladislav Trtek

starosta obce
v. r.
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230/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Strání, Na kopci čp. 321, 687 65 Strání
zastoupená starostou p. Antonínem Zámečníkem
IČO: 00291340
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě usnesení Rady obce Strání ze dne 24. 2. 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Strání 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 Uherský Brod budou ve správním obvodu obce Strání 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 Strání 500,00 Kč (slovy: pětsetkoručeských) za každou
projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/0100 na základě
projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 Strání a usnesení Rady města Uherského Brodu a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 28. 2. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Antonínem Zámečníkem

starosta obce
v. r.
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231/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Šumice, Šumice čp. 400, 687 31 Šumice
zastoupená starostou Ing. Josefem Bartošem
IČO: 00291404
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Šumice ze dne 21. 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Šumice 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 Šumice 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 Šumice 500,00 Kč (slovy: pětsetkoručeských) za kaž-
dou projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/0100 na základě
projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 Šumice a usnesení Rady města Uherského Brodu a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 28. 2. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Ing. Josef Bartoš

starosta obce
v. r.
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232/VS/2003

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi

Článek 1
Smluvní strany

Obec Veletiny, Veletiny čp. 218, 687 33 p.Hradčovice
zastoupená starostou p. Ladislavem Orlovským
IČO: 00542385
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod
a
Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupené starostou Ing. Ladislavem Kryštofem
IČO: 00291463
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod

Článek 2

Na základě usnesení zastupitelstva obce Veletiny ze dne 16. 12. 2003 č. 4/2002 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 § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města
Uherského Brodu namísto orgánů obce Veletiny 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 Veletiny 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 Veletiny 500,00 Kč (slovy: pětsetkoručeských) za
každou projednávanou přestupkovou věc. Úhrada bude provedena na účet města Uherský Brod č 19-721721/0100 na
základě projednaných přestupkových věcí za každé uplynulé pololetí.
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Článek 6
Společná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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 se vyhotovuje 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 orgánu obce Veletiny a usnesení Rady města Uherského Brodu a pravomoc-
né rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Článek 6
Podpisy smluvních stran

V Uherském Brodě 28. 2. 2003

………………………….
Ing. Ladislav Kryštof

starosta města
v. r.

…………………………
Ladislav Orlovský

starosta obce
v. r.
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233/VS/2003
Veřejnoprávní smlouva

uzavřená podle § 63 zákona č. 128/200 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 Lhotsko č. 6/2003 ze dne 16. 3. 2003

Článek I.
Smluvní strany

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

2. Obec Lhotsko
Lhotsko 57
763 12 Vizovice
zastoupená starostkou pí. Janou Horčicovou
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Lhotsko přenesenou působnost podle § 53 odst. 1
zákona 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 Lhotsko.

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 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 Lhotsko ze svého rozpočtu městu Vizovice na jeho
účet u České spořitelny, a.s., pobočka Vizovice, č. 19-1406726359/0800 příspěvek ve výši 500,- Kč za každý projed-
naný 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 Lhotsko ze svého rozpočtu na výše uvedený účet města
Vizovice příspěvek ve výši 300,- Kč.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 104Částka 5/2003

2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

3. Město Vizovice je povinno předložit obci Lhotsko výkaz projednaných přestupků a výkaz přestupků, které byly
odloženy před zahájením řízení o přestupku či postoupeny jinému správnímu orgánu, a to 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. 2003.

Čl. VI.
Společná ustanovení

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

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

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

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

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

Ve Lhotsku dne 26. 3. 2003
za obec Lhotsko:

………………………………
Jana Horčicová
starostka obce

v. r.

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

………………………………..
ing. Vít Sušila
starosta města

v. r.
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234/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/30 a usnesení Rady obce Halenkov
ze dne 27. 1. 2003 č. 12., 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 Halenkov
se sídlem: Halenkov 655, 756 03
IČ: 00303763
zastoupena Ing. Jiřím Lušovským - starostou obce
bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1760782329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Halenkov)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Halenkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Halenkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Halenkov.

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 Halenkov v jejím správním obvodu přenesenou pů-
sobnost 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Halenkov 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 Halenkov uhradit 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 Halenkov
právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne
doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Halenkov 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 Halenkov.

2. Obec Halenkov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu městu Vsetín veškerou spisovou agendu související
s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.

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

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

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Halenkov a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Halenkově dne 24. 2. 2003

………………………….
Ing. Jiří Lušovský
za obec Halenkov

v. r.

Ve Vsetíně dne 24. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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235/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/12 a usnesení Radya obce Hovězí
ze dne 30. 12. 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 Hovězí
se sídlem: Hovězí č.p. 2, 756 01
IČ: 00303801
zastoupena Antonínem Koňaříkem - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 3726-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Hovězí)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Hovězí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Hovězí v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Hovězí.

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 Hovězí 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Hovězí 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 Hovězí uhradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených 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 vyúč-
tování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Hovězí právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Hovězí 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 Hovězí.

2. Obec Hovězí předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Hovězí a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Hovězí a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Hovězí dne 25. 2. 2003

………………………….
Antonín Koňařík
za obec Hovězí

v. r.

Ve Vsetíně dne 25. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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236/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/13 a usnesení Rady obce Huslenky
ze dne 13. 1. 2003 č. 2-2/03., 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 Huslenky
se sídlem: Huslenky č.p. 494, 756 02
IČ: 00303828
zastoupena Zdeňkem Stradějem - starostou obce
bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1770378389/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Huslenky)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Huslenky vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Huslenky v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Huslenky.

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 Huslenky v jejím správním obvodu přenesenou pů-
sobnost 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Huslenky 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 Huslenky uhradit 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 Huslenky
právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne
doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Huslenky 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 Huslenky.

2. Obec Huslenky předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu městu Vsetín veškerou spisovou agendu související
s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.

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

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

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Huslenky a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Huslenkách dne 25. 2. 2003

………………………….
Zdeněk Straděj

za obec Huslenky
v. r.

Ve Vsetíně dne 25. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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237/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/14 a usnesení Zastupitelstva obce Jablůnka
ze dne 22. 1. 2003 č. 28/4., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Jablůnka
se sídlem: Jablůnka č. 365, PSČ 756 23
IČ: 00303852
zastoupena Čeňkem Hajným - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 4729-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Jablůnka)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Jablůnka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Jablůnka v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Jablůnka.

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 Jablůnka 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Jablůnka 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 Jablůnka uhradit 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 Jablůnka
právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne
doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Jablůnka 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 Jablůnka.

2. Obec Jablůnka předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu městu Vsetín veškerou spisovou agendu související
s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.

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

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

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Jablůnka a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Jablůnce dne 25. 2. 2003

………………………….
Čeněk Hajný

za obec Jablůnka
v. r.

Ve Vsetíně dne 25. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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238/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/16 a usnesení Zastupitelstva obce Kateřinice
ze dne 14. 2. 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 Kateřinice
se sídlem: Kateřinice čp. 242, 756 21 Ratiboř u Vsetína
IČ: 00303917
zastoupena Antonínem Mikšíkem - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 4825-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Kateřinice)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Kateřinice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Kateřinice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Kateřinice.

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 Kateřinice 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Kateřinice 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 Kateřinice uhradit 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 Kateři-
nice právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode
dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Kateřinice 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 Kateřinice.

2. Obec Kateřinice předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu městu Vsetín veškerou spisovou agendu související
s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.

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

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

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Kateřinice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Kateřinicích dne 28. 2. 2003

………………………….
Antonín Mikšík

za obec Kateřinice
v. r.

Ve Vsetíně dne 28. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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239/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/18 a usnesení Zastupitelstva obce Lhota
u Vsetína ze dne 13. 2. 2003 č. 9/4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Lhota u Vsetína
se sídlem: Lhota u Vsetína č.p. 211, PSČ 755 01
IČ: 68898797
zastoupena Janem Tkadlecem - starostou obce
bankovní spojení: ČSOB Vsetín
č.ú.: 154364712/0300
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Lhota u Vsetína)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Lhota u Vsetína vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
ve správním obvodu obce Lhota u Vsetína v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Lhota u Vsetína.

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 Lhota u Vsetína 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Lhota u Vsetína 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 Lhota u Vsetína uhradit čtvrtletně, a to na základě
faktur vystavených Městem Vsetín po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odlože-
ných 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
Lhota u Vsetína právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do
14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Lhota u Vsetína 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 Lhota u Vsetína.

2. Obec Lhota u Vsetína předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Lhota u Vsetína a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Lhota u Vsetína a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Lhotě u Vsetína dne 24. února 2003

………………………….
Jan Tkadlec

za obec Lhota u Vsetína
v. r.

Ve Vsetíně dne 24. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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240/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/19 a usnesení Rady obce Liptál
ze dne 26. 2. 2003 č. 06/5., 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 Liptál
se sídlem: Liptál č.p. 331, PSČ 756 31
IČ: 00304051
zastoupena Miroslavem Vaculíkem - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 6724- 851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Liptál)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Liptál vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Liptál v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Liptál.

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 Liptál 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Liptál 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 Liptál uhradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených 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 vyúč-
tování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Liptál právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Liptál 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 Liptál.

2. Obec Liptál předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Liptál a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Liptál a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Liptále dne 11. 3. 2003

………………………….
Miroslav Vaculík

za obec Liptál
v. r.

Ve Vsetíně dne 11. 3. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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241/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/20 a usnesení Zastupitelstva obce Lužná
ze dne 21. 2. 2003 č. 27/03., 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 Lužná
se sídlem: Lužná č.p. 230, PSČ 756 11 Valašská Polanka
IČ: 00304077
zastoupena Jiřím Pechalem - starostou obce
bankovní spojení: ČS a.s. Vsetín
č.ú.: 1770345309/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Lužná)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Lužná vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Lužná v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Lužná.

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 Lužná 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Lužná 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 Lužná uhradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených 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 vyúč-
tování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Lužná právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Lužná 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 Lužná.

2. Obec Lužná předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Lužná a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Lužná a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Lužné dne 24. 2. 2003

………………………….
 Jiří Pechal

za obec Lužná
v. r.

Ve Vsetíně dne 24. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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242/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/21 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 Pozděchov
se sídlem: Pozděchov 215, 756 11
IČ: 00304204
zastoupena Vlastou Sláčikovou - starostkou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 8623-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Pozděchov)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Pozděchov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Pozděchov v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Pozděchov.

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 Pozděchov 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Pozděchov 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 Pozděchov uhradit 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 Pozdě-
chov právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode
dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Pozděchov 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 Pozděchov.

2. Obec Pozděchov předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu městu Vsetín veškerou spisovou agendu souvise-
jící s výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou
spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve Věstníku právních
předpisů kraje.

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

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

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Pozděchov a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Pozděchově dne 28. 2. 2003

………………………….
Vlasta Sláčiková

za obec Pozděchov
v. r.

Ve Vsetíně dne 28. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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243/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R7/23 a usnesení Zastupitelstva obce Pržno
ze dne 5. 3. 2003 č. 10., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Pržno
se sídlem: Pržno č.p. 7, PSČ 756 23 Jablůnka
IČ: 635782
zastoupena Ing. Jaroslavem Machalou - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 8324-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Pržno)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Pržno vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Pržno v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Pržno.

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 Pržno 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Pržno 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 Pržno uhradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených 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 vyúč-
tování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Pržno právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Pržno 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 Pržno.

2. Obec Pržno předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Pržno a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se
žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Pržno a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Pržně dne 26. 2. 2003

………………………….
Ing. Jaroslav Machala

za obec Pržno
v. r.

Ve Vsetíně dne 26. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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244/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/24 a usnesení Zastupitelstva obce Ratiboř
ze dne 19. 12. 2003 č. 2, 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 Ratiboř
se sídlem: Ratiboř č.p. 75, PSČ 756 21
IČ: 00304263
zastoupena Bc. Jiřina Sklenská
bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1760659339/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Ratiboř)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Ratiboř vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Ratiboř v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Ratiboř.

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 Ratiboř 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Ratiboř 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 Ratiboř uhradit 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 Ratiboř
právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne
doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Ratiboř 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 Ratiboř.

2. Obec Ratiboř předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Ratiboř a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Ratiboř a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Ratiboři dne 20. 2. 2003

………………………….
Bc. Jiřina Sklenská

za obec Ratiboř
v. r.

Ve Vsetíně dne 24. 3. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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245/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/25 a usnesení Zastupitelstva obce Růž�ka
ze dne 10. 2. 2003 č. 9/2003/i., 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 Růž	ka
se sídlem: Růž�ka 320, PSČ 756 25
IČ: 00304280
zastoupena Ing. Pavlem Kotrlou - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 5529-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Růž�ka)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Růž�ka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správ-
ním obvodu obce Růž�ka v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Růž�ka.

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 Růž�ka 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Růž�ka 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 Růž�ka uhradit čtvrtletně, a to na základě faktur vysta-
vených 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 vyúč-
tování nákladů dle čl. III. bod 2 a 3. V případě pochybností o výši skutečně vynaložených nákladů má obec Růž�ka právo
vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Růž�ka 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 Růž�ka.

2. Obec Růž�ka předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Růž�ka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Růž�ka a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Růž�ce dne 25. 2. 2003

………………………….
Ing. Pavel Kotrla
za obec Růž�ka

v. r.

Ve Vsetíně dne 25. 2. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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246/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/26 a usnesení Zastupitelstva obce Seninka
ze dne 1. 2. 2003 č. A/4., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Vsetín
se sídlem Vsetín, Svárov 1080
IČ: 00304450
zastoupeno Jiřím Čunkem - starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č.ú.: 1511697/0300
obec s rozšířenou působností
(dále jen město Vsetín)

2. Obec Seninka
se sídlem: Seninka 49, 756 11 Valašská Polanka
IČ: 655821
zastoupena Josefem Lažou - starostou obce
bankovní spojení: KB Vsetín
č.ú.: 9028-851/0100
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Seninka)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Seninka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním
obvodu obce Seninka v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Seninka.

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 Seninka 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Seninka 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 Seninka uhradit 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 Seninka
právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne
doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Seninka 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 Seninka.

2. Obec Seninka předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Seninka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Seninka a pravomocné rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Senince dne 19. 3. 2003

………………………….
Josef Laža

za obec Seninka
v. r.

Ve Vsetíně dne 18. 3. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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247/VS/2003
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 28. ledna 2003 č. R/7/28 a usnesení Zastupitelstva obce Valašská
Polanka ze dne 12. 12. 2003 č. I/n., 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 Valašská Polanka
se sídlem: Valašská Polanka č.p. 270, PSČ 756 11
IČ: 00304361
zastoupena Josefem Martinkem - starostou obce
bankovní spojení: ČS Vsetín
č.ú.: 1760700389/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Valašská Polanka)

I.

1. V souladu s § 63 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Vsetína
namísto orgánů obce Valašská Polanka vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
ve správním obvodu obce Valašská Polanka v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Vsetína místně příslušnými správními orgány v řízení uvedeném v čl.
II. této smlouvy ve správním obvodu obce Valašská Polanka.

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 Valašská Polanka v jejím správním obvodu přenese-
nou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání
přestupků ve správním řízení podle § 53 tohoto zákona, včetně 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 pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

III.

Za výkon přenesené působnosti v určeném rozsahu uhradí obec Valašská Polanka Městu Vsetín tyto náklady spoje-
né 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 Valašská Polanka uhradit čtvrtletně, a to na základě
faktur vystavených Městem Vsetín po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Součástí faktur bude soupis odlože-
ných 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
Valašská Polanka právo vyžádat si od města Vsetína doložení dokladů prokazujících jejich výši. Faktury jsou splatné do
14 dnů ode dne doručení.

IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2003. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Valašská Polanka bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Valašská Polanka.

2. Obec Valašská Polanka předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvu 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Valašská Polanka a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

6. Přílohou k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Vsetína a Rady obce Valašská Polanka a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašské Polance dne 11. 3. 2003

………………………….
Josef Martinka

za obec Valašská Polanka
v. r.

Ve Vsetíně dne 11. 3. 2003

………………………….
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.
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