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Ročník 2004

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

Částka 1 Rozesláno dne 5. května 2004

O  B  S  A  H

1/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Chropyně a obcí Kyselovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

2/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Chropyně a obcí Kyselovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí

3/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Chropyně a obcí Záříčí
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

4/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Chropyně a obcí Žalkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

5/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Chropyně a obcí Žalkovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí

6/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kunovice a obcí Podolí
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

7/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kunovice a obcí Popovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

8/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kvasice a obcí Karolín
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

9/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Otrokovice a obcí Bělov
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

10/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Staré Hutě
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

11/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Oznice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

12/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Branky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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13/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Police
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

14/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený městem Valašské Meziříčí a obcí Velká Lhota
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

15/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený městem Valašské Meziříčí a obcí Jarcová
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

16/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Lešná
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

17/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Mikulůvka
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

18/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem a Valašské Meziříčí obcí Podolí
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

19/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Zašová
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

20/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Střítež nad Bečvou
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

21/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vizovice a obcí Veselá
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

22/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Lípa
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

23/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Lípa
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

24/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Machová
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

25/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Březůvky
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

26/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Komňa
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o obecní policii

27/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Lopeník
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o obecní policii

28/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Nezdenice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o obecní policii

29/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Pitín
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o obecní policii

30/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bojkovice a obcí Záhorovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o obecní policii

31/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Holešov a obcí Míškovice
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

32/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Dolní Bečva
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

33/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Horní Bečva
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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34/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Prostřední Bečva
- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

35/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Valašská Bystřice
36/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Vidče

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
37/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Vigantice

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
38/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Zubří

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
39/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Rožnov p. Radhoštěm a obcí Hutisko- Solanec

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
40/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uh. Hradiště a obcí Boršice

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
41/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Kelč

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
42/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Kladeruby

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
43/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Valašské Meziříčí a obcí Loučka

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
44/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Vsetín a obcí Janová

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
45/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Hřivinův Újezd

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
46/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Kaňovice

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
47/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Mysločovice

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
48/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Velký Ořechov

- zajiš�ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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1/VS/2004
DODATEK č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 20/28 ze dne 3. 12. 2003 a obec Kyselovice na základě usnesení
zastupitelstva obce ze dne 4. 12. 2003 uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

Čl. 1.
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starostou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
(dále jen město Chropyně)
a
2. Obec Kyselovice
zastoupená starostkou obce Mgr. Zdenkou Hradilíkovou
se sídlem Kyselovice 189
IČO: 00287393
Obecní úřad Kyselovice, Zlínský kraj
(dále jen obec Kyselovice)

Čl. 2.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna znění čl. 4 a čl. 5 předmětné veřejnoprávní smlouvy.
2. V čl. 4 se na konci odstavce doplňují věty:

"Náklady za všechny přestupky řešené v roce 2004, 2005 a 2006 se dohodou smluvních stran stanovují roční paušál-
ní částkou v celkové výši 3.000,- Kč za příslušný kalendářní rok. Město Chropyně zašle obci Kyselovice k 30. 11.
příslušného kalendářního roku fakturu, která je splatná do 15 dnů od doručení, na účet města Chropyně vedený u
České spořitelny, a.s., pobočka Chropyně, č.ú. 1483133389/0800."

3. Původní znění čl. 5 se celé ruší a nově zní čl. 5 takto:
"Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uza-
vřením nabylo právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006 s možností pravidelného obnovo-
vání formou dodatku ke smlouvě."

Čl. 3.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 zveřejnění na úředních deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Kyselovice
a Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

3. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
- usnesení Rady města Chropyně o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1
- usnesení Zastupitelstva obce Kyselovice o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1

V Chropyni, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
František Hrabal

starosta města Chropyně
v. r.

V Kyselovicích, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
Mgr. Zdenka Hradilíková
starostka obce Kyselovice

v. r.
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2/VS/2004
DODATEK č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 20/28 ze dne 3. 12. 2003 a obec Kyselovice na základě usnesení
zastupitelstva obce ze dne 4. 12. 2003 uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

Čl. 1.
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starostou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
(dále jen město Chropyně)
a
2. Obec Kyselovice
zastoupená starostkou obce Mgr. Zdenkou Hradilíkovou
se sídlem Kyselovice 189
IČO: 00287393
Obecní úřad Kyselovice, Zlínský kraj
(dále jen obec Kyselovice)

Čl. 2.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna znění čl. 4 a čl. 5 předmětné veřejnoprávní smlouvy.
2. V čl. 4 se na konci odstavce doplňují věty:

"Náklady za všechny případy řešené v roce 2004, 2005 a 2006 se dohodou smluvních stran stanovují roční paušální
částkou v celkové výši 500,- Kč za příslušný kalendářní rok. Město Chropyně zašle obci Kyselovice k 30. 11. přísluš-
ného kalendářního roku fakturu, která je splatná do 15 dnů od doručení, na účet města Chropyně vedený u České
spořitelny, a.s., pobočka Chropyně, č.ú. 1483133389/0800."

3. Původní znění čl. 5 se celé ruší a nově zní čl. 5 takto:
"Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uza-
vřením nabylo právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006 s možností pravidelného obnovo-
vání formou dodatku ke smlouvě."

Čl. 3.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 zveřejnění na úředních deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Kyselovice
a Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

3. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
- usnesení Rady města Chropyně o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1
- usnesení Zastupitelstva obce Kyselovice o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1

V Kyselovicích, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
Mgr. Zdenka Hradilíková
starostka obce Kyselovice

v. r.

V Chropyni, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
František Hrabal

starosta města Chropyně
v. r.
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3/VS/2004
DODATEK č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 20/28 ze dne 3. 12. 2003 a obec Záříčí na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 2/6 ze dne 4. 12. 2003 uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

Čl. 1.
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starostou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
(dále jen město Chropyně)
a
2. Obec Záříčí
zastoupená starostou obce Mgr. Václavem Karhánkem
se sídlem Záříčí 25
IČO: 00287903
Obecní úřad Záříčí, Zlínský kraj
(dále jen obec Záříčí)

Čl. 2.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna znění čl. 4 a čl. 5 předmětné veřejnoprávní smlouvy.
2. V čl. 4 se na konci odstavce doplňují věty:

"Náklady za všechny přestupky řešené v roce 2004, 2005 a 2006 se dohodou smluvních stran stanovují roční paušál-
ní částkou v celkové výši 5.000,- Kč za příslušný kalendářní rok. Město Chropyně zašle obci Záříčí k 30. 11. přísluš-
ného kalendářního roku fakturu, která je splatná do 15 dnů od doručení, na účet města Chropyně vedený u České
spořitelny, a.s., pobočka Chropyně, č.ú. 1483133389/0800."

3. Původní znění čl. 5 se celé ruší a nově zní čl. 5 takto:
"Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uza-
vřením nabylo právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006 s možností pravidelného obnovo-
vání formou dodatku ke smlouvě."

Čl. 3.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 zveřejnění na úředních deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Záříčí a
Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

3. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
- usnesení Rady města Chropyně o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1
- usnesení Zastupitelstva obce Žalkovice o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1

V Chropyni, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
František Hrabal

starosta města Chropyně
v. r.

V  Záříčí, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
Mgr. Václav Karhánek

starosta obce Záříčí
v. r.
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4/VS/2004
DODATEK č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 20/28 ze dne 3. 12. 2003 a obec Žalkovice na základě usnesení
zastupitelstva obce ze dne 3. 12. 2003 uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

Čl. 1.
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starostou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
(dále jen město Chropyně)
a
2. Obec Žalkovice
zastoupená starostou obce Radomírem Palou
se sídlem Žalkovice 97
IČO: 00287962
Obecní úřad Žalkovice, Zlínský kraj
(dále jen obec Žalkovice)

Čl. 2.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna znění čl. 4 a čl. 5 předmětné veřejnoprávní smlouvy.
2. V čl. 4 se na konci odstavce doplňují věty:

"Náklady za všechny přestupky řešené v roce 2004, 2005 a 2006 se dohodou smluvních stran stanovují roční paušál-
ní částkou v celkové výši 500,- Kč za příslušný kalendářní rok. Město Chropyně zašle obci Žalkovice k 30. 11.
příslušného kalendářního roku fakturu, která je splatná do 15 dnů od doručení, na účet města Chropyně vedený u
České spořitelny, a.s., pobočka Chropyně, č.ú. 1483133389/0800."

3. Původní znění čl. 5 se celé ruší a nově zní čl. 5 takto:
"Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uza-
vřením nabylo právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006 s možností pravidelného obnovo-
vání formou dodatku ke smlouvě."

Čl. 3.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 zveřejnění na úředních deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Žalkovice a
Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

3. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
- usnesení Rady města Chropyně o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1
- usnesení Zastupitelstva obce Žalkovice o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1

V Chropyni, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
František Hrabal

starosta města Chropyně
v. r.

V  Žalkovicích, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
Radomír Pala

starostka obce Žalkovice
v. r.
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5/VS/2004
DODATEK č. 1

k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Chropyně na základě usnesení rady města č. 20/28 ze dne 3. 12. 2003 a obec Žalkovice na základě usnesení
zastupitelstva obce ze dne 3. 12. 2003 uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

Čl. 1.
Smluvní strany

1. Město Chropyně
zastoupené starostou města Františkem Hrabalem
se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
(dále jen město Chropyně)
a
2. Obec Žalkovice
zastoupená starostou obce Radomírem Palou
se sídlem Žalkovice 97
IČO: 00287962
Obecní úřad Žalkovice, Zlínský kraj
(dále jen obec Žalkovice)

Čl. 2.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna znění čl. 4 a čl. 5 předmětné veřejnoprávní smlouvy.
2. V čl. 4 se na konci odstavce doplňují věty:

"Náklady za všechny případy řešené v roce 2004, 2005 a 2006 se dohodou smluvních stran stanovují roční paušální
částkou v celkové výši 3.000,- Kč za příslušný kalendářní rok. Město Chropyně zašle obci Žalkovice k 30. 11.
příslušného kalendářního roku fakturu, která je splatná do 15 dnů od doručení, na účet města Chropyně vedený u
České spořitelny, a.s., pobočka Chropyně, č.ú. 1483133389/0800."

3. Původní znění čl. 5 se celé ruší a nově zní čl. 5 takto:
"Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s jejím uza-
vřením nabylo právní moci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2006 s možností pravidelného obnovo-
vání formou dodatku ke smlouvě."

Čl. 3.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 zveřejnění na úředních deskách svých obecních úřadů na dobu 15 dnů.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které po jednom obdrží Město Chropyně, Obec Žalkovice a
Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s jejím uzavřením.

3. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
- usnesení Rady města Chropyně o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1
- usnesení Zastupitelstva obce Žalkovice o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1

V Chropyni, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
František Hrabal

starosta města Chropyně
v. r.

V  Žalkovicích, dne 5. 12. 2003

………………………………………………
Radomír Pala

starostka obce Žalkovice
v. r.
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6/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Kunovice ze dne 10. 4. 2003 č. 20/8 a usnesení Zastupitelstva obce Podolí,
ze dne 22. 4. 2003 č. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

Město Kunovice
se sídlem Městského úřadu v Kunovicích, náměstí Svobody 361, PSČ 686 04,
Zlínský kraj,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupené starostou Ing. Jiřím Vařechou
IČO: 00567892
číslo účtu: KB Uherské Hradiště, 12626721/0100
(dále jen město Kunovice)
a
Obec Podolí
se sídlem Obecního úřadu v Podolí, č.p. 190, PSČ 686 04
Zlínský kraj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupené starostou Miroslavem Křižkou
IČO: 00291242
číslo účtu: KB Uherské Hradiště, 6322-721/0100
(dále jen obec Podolí)

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude zvláštní orgán města
Kunovice - Komise k projednání přestupků - vykonávat namísto orgánu obce Podolí v jejím správním obvodu
veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z
§ 52 písm.a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této
přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnutí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy bude orgán města Kunovice - komise k projednávání přestupků-místně příslušným správ-
ním orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Podolí.

3. Přestupky budou projednávány v budově Městského úřadu v Kunovicích, nám. Svobody 361

4. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Kunovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ku-
novice.

5. Výnos pokut, uloženým přestupovým orgánem města Kunovice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města
Kunovice.

Čl. III.
Úhrada

1. Obec Podolí se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Kunovice v souvislosti s výkonem přenesené působnosti
v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé vyřízené
oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Podolí. Takto zpoplatněna budou i
přestupková řízení obcí Podolí zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž je obec Podolí místně a věcně příslušná, vystaví město Kunovice do 15ti dnů obci Podolí fakturu na
úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč s obvyklou lhůtou splatnosti.

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 30. 6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem ,kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Obec Podolí předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kunovice veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kunovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu, související s výkonem činnosti podle článku III. smlouvy.

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

3. Řízení o přestupcích, k nimž je obec Podolí místně a věcně příslušná a ke kterým došlo před uzavřením veřejno-
právní smlouvy, obcí Podolí ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájená příslušným orgánem města Ku-
novice.

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, přičemž, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis ,jeden
Komise k projednávání přestupků města Kunovice a jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Podolí a usnesení rady města Kunovice o souladu s uza-
vřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Kunovicích, dne 10. 4. 2003

............................................
Ing. Jiří Vařecha

starosta města Kunovice
 v. r.

V Podolí, dne 22. 4. 2003

...........................................
Miroslav Křižka

starosta obce Podolí
v. r.
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7/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Kunovice ze dne 10. 4. 2003 č. 20/8 a usnesení Zastupitelstva
obce Popovice, ze dne 11. dubna 2003 č. 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

Město Kunovice
se sídlem Městského úřadu v Kunovicích, náměstí Svobody 361, PSČ 686 04,
Zlínský kraj,
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupené starostou Ing. Jiřím Vařechou
IČO: 00567892
číslo účtu: KB Uherské Hradiště, 12626721/0100
(dále jen město Kunovice)
a
Obec Popovice
se sídlem Obecního úřadu v Popovicích, č.p. 303, PSČ 686 04
Zlínský kraj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupené starostou PaeDr. Jaroslavem Brabcem
IČO: 00291242
číslo účtu: KB Uherské Hradiště, 6322-721/0100
(dále jen obec Popovice)

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude zvláštní orgán města
Kunovice - Komise k projednání přestupků - vykonávat namísto orgánu obce Popovice v jejím správním obvodu
veškerou přenesenou působnost související s výkonem státní správy v oblasti projednávání přestupků vyplývající z
§ 52 písm.a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této
přenesené působnosti je i výkon správních rozhodnutí vydaných v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě této smlouvy bude orgán města Kunovice - komise k projednávání přestupků-místně příslušným správ-
ním orgánem v přestupkových řízeních pro správní obvod obce Popovice.

3. Přestupky budou projednávány v budově Městského úřadu v Kunovicích, nám. Svobody 361

4. Správní poplatky vybírané Městským úřadem Kunovice při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Ku-
novice.

5. Výnos pokut, uloženým přestupovým orgánem města Kunovice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu města
Kunovice.

Čl. III.
Úhrada

1. Obec Popovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Kunovice v souvislosti s výkonem přenesené působ-
nosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 700,- Kč za každé vyříze-
né oznámení o přestupku, k jehož vyřízení by jinak byly příslušné orgány obce Popovice. Takto zpoplatněna budou
i přestupková řízení obcí Podolí zahájená a ke dni uzavření této veřejnoprávní smlouvy neukončená.
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2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž je obec Popovice místně a věcně příslušná, vystaví město Kunovice do 15ti dnů obci Popovice
fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč s obvyklou lhůtou splatnosti.

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 30. 6. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem ,kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Obec Popovice předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Kunovice veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Kunovice povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spiso-
vou službu, související s výkonem činnosti podle článku III. smlouvy.

2. Řízení o přestupcích, obcí Popovice zahájená a neukončená, budou dokončena u orgánu, na který se příslušná pů-
sobnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení o přestupcích, k nimž je obec Popovice místně a věcně příslušná a ke kterým došlo před uzavřením veřejno-
právní smlouvy, obcí Popovice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájená příslušným orgánem města
Kunovice.

4. Řízení o přestupcích k nimž je obec Popovice místně a věcně příslušná, která byla doručena ve formě oznámení o
přestupku městu Kunovice do 30. 6. 2004, budou dokončena Komisí k projednání přestupků města Kunovice.

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

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

7. Spisová agenda o přestupcích zůstane po ukončení platnosti této smlouvy v archívu města Kunovice.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, přičemž, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis ,jeden
Komise k projednávání přestupků města Kunovice a jeden stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad
Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

9. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Popovice a usnesení rady města Kunovice o souladu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Kunovicích, dne 10. 4. 2003

............................................
Ing. Jiří Vařecha

starosta města Kunovice
 v. r.

V Popovicích, dne 11. dubna 2003

...........................................
PaeDr. Jaroslav Brabec
starosta obce Popovice

v. r.
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8/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Karolín, ze dne 13. 10. 2003 č. 301/03 a usnesení Rady obce Kvasice,
ze dne 1. 9. 2003 č. 19/111, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Karolín
zastoupená starostou obce Milanem Opravilem
Obecní úřad Karolín č.p. 4, kraj Zlínský
příslušná do právního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž.
(dale jen"Karolín")
a
2. Obec Kvasice
zastoupená starostou obce Zdeňkem Kohoutem
Obecní úřad Kvasice, nám. A. Dohnala 18, kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž.
(dále jen Obce "Kvasice")

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány obce Kvasice
vykonávat namísto orgánu obce Karolín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle § 53 odst. 1, zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen přestupkový zákon.

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

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

Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Karolín ze svého rozpočtu obci Kvasice na její účet
č.ú.: 1483115359/0800, příspěvek za každou projednávanou přestupkovou věc, ve výši 500,- Kč, slovy: pětset ko-
run, který je splatný do 30-ti dnů od vyrozumění o projednávané věci.

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Obec Karolín předá do 10-ti dnů ode dne uzavření smlouvy obci Kvasice veškerou spisovou agendu související s
výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Obec Kvasice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
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2. Smluvní strany zveřejnění 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 třech stejnopisech, přičemž, jeden stejnopis této smlouvy obdrží obec Karolín, jeden
stejnopis obec Kvasice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží příslušný Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Kvasicích, dne 20. 10. 2003

............................................
Zdeněk Kohout

 starosta obce Kvasice
v. r.

...........................................
Milan Opravil

starosta obce Karolín
v. r
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9/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

uzavřena podle § 63 č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení Rady města Otroko-
vice č. 410/07/03 ze dne 7. 7. 2003 a usnesení zastupitelstva obce Bělov č. 01/03 ze dne 18. června 2003.

Čl. I.
Smluvní strany

Město Otrokovice,
IČO: 00284301, zastoupené panem MVDr. Stanislavem Mišákem,
starostou města, sídlem nám. 3. května 1340, Otrokovice
a
obec Bělov,
IČO: 00287032, zastoupené panem Jiřím Přecechtělem, starostou obce,
sídlem Bělov č. p. 97, 768 21 Kvasice

Čl. 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 Bělov v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III.
Určení rozsahu

1. Městský úřad Otrokovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Bělov 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 Bělov.

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

4. Výnos pokut, uloženým přestupovým orgánem města Otrokovice při plnění této smlouvy, je příjmem rozpočtu měs-
ta Otrokovice.

Čl. IV.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obce Bělov 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.

2. Projednáním přestupku strany rozumí úkony počínající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku
(tj. odložením věci - § 66 zákona, postoupením věci - § 71 zákona, zastavením řízení dle § 76 zákona nebo vydáním
rozhodnutí o přestupku, příkazu, včetně uložení pokuty v blokovém řízení).

3. Příspěvek lze vyúčtovat až po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku orgánu prvního stupně, příp. odvolacího
orgánu.
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4. 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 Bělov ze svého rozpočtu městu Otrokovice na jeho
účet příspěvek ve výši 250,- Kč.

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

6. Město Otrokovice je povinno předložit obci Bělov 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. 2003.

Čl. 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 zveřejnění 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 uzavření této smlouvy zašle krajskému úřadu Město Otrokovice.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení RMO č. 410/07/03 ze dne 7. 7. 2003, usnesení zastupitelstva obce Bělov ze
dne 18. června 2003 č. 01/03 a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření smlouvy.

V Bělově, dne 16. 7. 2003

............................................
 Jiří Přecechtěl

 starosta obce Bělov
v. r.

V Otrokovicích, dne 16. 7. 2003

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

starosta města Otrokovice
v. r.
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10/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 22. 4. 2003 č. 135/10 a usnesení Zastupitelstva obce Staré
Hutě, ze dne 18. 5. 2003 č. 5/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
Obec Staré Hutě
se sídlem Obecního úřadu ve Starých Hutích, č. p. 70, PSČ 686 01
Zlínský kraj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená Starostou Mgr. Radimem Piknerem
IČO: 00362476
číslo účtu: 15325721/0100

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Na základě této smlouvy bude orgán města Uherské Hradiště místně příslušným správním orgánem v přestupko-
vých řízeních pro správní obvod obce Staré Hutě.

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

5. Výnos pokut, uloženým Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště.

Čl. III.
Úhrada nákladů

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

2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž došlo v rámci správního obvodu obce Staré Hutě místně a věcně příslušná, vystaví město Uherské
Hradiště obci Staré Hutě fakturu na úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 1. 8. 2004. Tato smlouva je uzavřena dnem ,kdy
rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Obec Staré Hutě předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Uherské Hradiště povede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu, související s výkonem činnosti podle článku II. smlouvy.

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 20. 8. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

Ve Starých Hutích, dne 17. 8. 2003

...........................................
Mgr. Radim Pikner

starosta obce Staré Hutě
v. r.
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11/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Oznice, ze dne 26. 11. 2003 č. 7/2003 a usnesení Rady města Valašské
Meziříčí, ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě

uzavřené mezi obcí Oznice a městem Valašské Meziříčí dne 23. 4. 2003 na výkon přenesené působnosti
podle ust. § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Oznice
sídlo: Oznice č. p. 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: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Oznice, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Oznice a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhla-
su s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Oznice, dne 26. 11. 2003

...........................................
Obec Oznice
starosta obce
Libor Skýpala

v. r.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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12/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady obce Branky, ze dne 30. 10. 2003 č. 16/2003 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí, ze
dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi

obcí Branky a městem Valašské Meziříčí dne 16. 5. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

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

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Branky, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Rady obce Branky a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Brankách, dne 30. 10. 2003

...........................................
Obec Branky

Jaroslav Einšpiegel
starosta obce

v. r.
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13/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Police, ze dne 26. 11. 2003 č. X/4 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi

obcí Police a městem Valašské Meziříčí dne 21. 5. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Police
sídlo: Police 142, 756 44 Loučka
IČO: 00635804
zastoupená starostou obce Zdeňkem Plesníkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Police, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Police a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhla-
su s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Policích, dne 27. 11. 2003

...........................................
Obec Police

Zdeňek Plesník
starosta obce

v. r.
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14/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Velká Lhota, ze dne 7. 11. 2003 č. 7/03 a usnesení Rady města Valašské
Meziříčí, ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě

uzavřené mezi obcí Velká Lhota a městem Valašské Meziříčí dne 7. 8. 2003 na výkon přenesené působnosti podle
ust. § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Velká Lhota
sídlo: Velká Lhota 33, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304409
zastoupená starostou obce Františkem Cibulcem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Velká Lhota, 1 stejnopis obdrží
Město Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se
žádostí o souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Velká Lhota a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o sou-
hlasu s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

Ve Velké Lhotě, dne 10. 11. 2003

...........................................
Obec Velká Lhota
František Cibulec

starosta obce
v. r.
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15/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Jarcová, ze dne 10. 11. 2003 č. 9/2003 a usnesení Rady města Valašské

Meziříčí, ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi obcí Jarcová a městem Valašské Meziříčí dne 23. 7. 2003 na výkon přenesené působnosti podle

ust. § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Jarcová
sídlo: Jarcová č.p. 200
IČO: 00303879
zastoupená starostou obce Josefem Konvičným
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Jarcová, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Jarcová a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhla-
su s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Brankách, dne11. 11. 2003

...........................................
Obec Jarcová

Josef Konvičný
starosta obce

v. r.
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16/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady obce Lešná, ze dne 5. 11. 2003 č. 16/53 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí, ze dne
21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi

obcí Lešná a městem Valašské Meziříčí dne 21. 5. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Lešná
sídlo: Lešná 36, 756 41 Lešná
IČO: 00303992
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: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Lešná, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Rady obce Lešná a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Lešná, dne 14. 11. 2003

...........................................
Obec Lešná

Ing. Jiří Šnajdar
starosta obce

v. r.
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17/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Mikulůvka, ze dne 31. 10. 2003 č. 10/7 a usnesení Rady města Valašské

Meziříčí, ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi obcí Mikulůvka a městem Valašské Meziříčí dne 16. 5. 2003 na výkon přenesené působnosti

podle ust. § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Mikulůvka
sídlo: Mikulůvka 226
IČO: 00304107
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: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Mikulůvka, 1 stejnopis obdrží
Město Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se
žádostí o souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Mikulůvka a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o sou-
hlasu s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Mikulůvce, dne 31. 10. 2003

...........................................
Obec Mikulůvka
Naděžda Geržová

starostka obce
v. r.
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18/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Podolí, ze dne 7. 11. 2003 č. 8/03 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené
mezi obcí Podolí a městem Valašské Meziříčí dne 17. 6. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Podolí
sídlo: Podolí 33
IČO: 00635791
zastoupená starostou obce Vladimírem Vašíčkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Podolí, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Podolí a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhla-
su s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Podolí, dne 24. 11. 2003

...........................................
Obec Podolí

Vladimír Vašíček
starosta obce

v. r.
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19/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady obce Zašová, ze dne 5. 11. 2003 č. 13/3 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí, ze dne
21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi

obcí Zašová a městem Valašské Meziříčí dne 23. 4. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

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: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Zašová, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Rady obce Zašová a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Zašové, dne 7. 11. 2003

...........................................
Obec Zašová

Ing. Anna Mikošková
starostka obce

v. r.
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20/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady obce Střítež nad Bečvou, ze dne 29. 10. 2003 č. 2/16 a usnesení Rady města Valašské
Meziříčí, ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě

uzavřené mezi obcí Střítež nad Bečvou a městem Valašské Meziříčí dne 8. 4. 2003 na výkon přenesené působnosti
podle ust. § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Střítež nad Bečvou
sídlo: Střítež nad Bečvou 193
IČO: 00635839
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: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Střítež nad Bečvou, 1 stejnopis
obdrží Město Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu
se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Rady obce Střítež nad Bečvou a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o sou-
hlasu s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Stříteži nad Bečvou, dne 30. 10. 2003

...........................................
Obec Střítež nad Bečvou

Ing. Martin Beneš
starosta obce

v. r.
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21/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

uzavřena podle § 63 č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Rady města Vizovi-
ce č.17/127/03 ze dne 13. 10. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce Veselá č. 05/12/03 ze dne 13. 10. 2003

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
zastoupené starostou Ing. Vítem Sušilou
a
2. Obec Veselá
Veselá 130
763 15 Slušovice
zastoupená starostou p. Jaroslavem Juříkem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. Městský úřad Vizovice bude vykonávat ve správním obvodu obce Veselá přenesenou působnost podle § 12 odst. 1.
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů(zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon).

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

Čl. III.
Způsob úhrady nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Veselá ze svého rozpočtu městu Vizovice na jeho
účet u České spořitelny a.s., pobočka Vizovice č. 19-1406726359/0800 příspěvek ve výši 1000,- Kč za jeden kalen-
dářní rok.

2. Příspěvek bude hrazen ročně, vždy nejpozději do 15. 1. každého roku.

3. Město Vizovice je povinno předložit obci Veselá zprávu o počtu vydaných rozhodnutí, a to vždy do pěti dnů od
ukončení kalendářního roku.

Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2006.
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Čl. V.
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 zveřejnění 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 úřadu informaci o uzavření této
smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis přílohou obdrží město Vizovice,1 stejnopis
obdrží obce Veselá a 1 stejnopis s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavře-
ním veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavření této smlouvy zašle krajskému úřadu město Vizovice.

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

Ve Vizovicích, dne 23. 10. 2003
za město Vizovice:

...........................................
Ing. Vít Sušila
starosta města

v. r.

Ve Veselé, dne 23. 10. 2003
za obec Veselá:

...........................................
Jaroslav Juřík
starosta obce

v. r.
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22/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 13. 1. 2003 č. usn. 89/1R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Lípa, ze
dne 27. 2. 2003 č. usn. 1/1/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Lípa
Sídlo: Lípa 118
Kraj: Zlínský
IČO: 00568627
DIČ: ........................
Zastoupené: Ing. Jiřím Křivinkou - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Lípa vykonávat veškerou 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 Lípa.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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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Čl. IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lípa ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Zlínu ne
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 vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat počet správních
řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. 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, pričemž dva stejnopisy obdrží Statutární město Zlín, 14 stejnopis
obdrží obec Lípa a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu Statutární
město Zlín.

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady města Zlína a Zastupitelstva obce Lípa a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Zlíně, dne 19. 2. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

V Lípě, dne 4. 3. 2003

............................................
Ing. Jiří Křivinka
starosta obce Lípa

v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 33 Částka 1/2004

23/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Lípa,
ze dne 27. 11. 2003 č. usn. 12, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
2. Obec Lípa
Sídlo: Lípa 118
Kraj: Zlínský
IČO: 00568627
DIČ: ........................
Zastoupené: Ing. Jiřím Křivinkou - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Lípa vykonávat veškerou 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 Lípa.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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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Čl. IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lípa ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Zlínu ne
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 1.195,- Kč ( slovy: tisícstodevadesátpět korun českých).
Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení příslušné faktu-
ry obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat počet správních
řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2006.

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

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

Ve Zlíně, dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

V Lípě, dne 28. 11. 2003

............................................
Ing. Jiří Křivinka
starosta obce Lípa

v. r.
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24/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Machová, ze dne 6. listopadu .. č. usn. 9.., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Machová
Sídlo: Machová 120
Kraj: Zlínský
IČO: 00568651
Zastoupené: MVDr.Františkem Václavíkem - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Machová vykonávat veškerou 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.

Čl. 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 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 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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Čl. IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Machová ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu ne jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek , který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projed-
návaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- Kč ( slovy: tisícstodevadesátpět korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2004

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

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

Ve Zlíně, dne 20. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

V Machové, dne 24. 11. 2003

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

starosta obce Machová
v. r.
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25/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Březůvky, ze dne 10. 11. 2003 č. usn. 6/13/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Březůvky
Sídlo: Březůvky 1
Kraj: Zlínský
IČO: 00283843
Zastoupené: Františkem Kolaříkem - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

Čl. II.
Předmět smlouvy

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Březůvky vykonávat veškerou 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 Březůvky.

Čl. 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 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 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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Čl. IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Březůvky ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu ne jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek , který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projed-
návaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- Kč ( slovy: tisícstodevadesátpět korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2004.

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

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

Ve Zlíně, dne 20. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

V Březůvkách, dne 24. 11. 2003

............................................
František Kolařík

starosta obce Březůvky
v. r.
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26/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 137/8/2003 ze dne 18. 9. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Komňa ze dne 25. 9. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona č. 128/2000 Sb. Ve

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii ve znění pozdějších
předpisů tuto

Veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Bojkovice, se sídlem Sušilova čp. 952, 687 71 Bojkovice, Kraj Zlínský
zastoupené starostou města panem Mgr. Josefem Langrem, IČO 290 807
jako zřizovatel městské policie, dále jen "zřizovatel"

2. Obec Komňa se sídlem 687 71 Komňa čp. 42, Kraj Zlínský
zastoupená starostou panem Karlem Navrátilem, IČO 207 483, dále je "obec"

Čl. I.
Předmět smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, bude městská policie
zřizovatele vykonávat dle §2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajiš�ování místních záležitostí veřejného pořádku ve
správním obvodu obce Komňa v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu úkolů

1. Strážníci městské policie Bojkovice budou oprávněni vykonávat ve správním obvodu obce Komňa úkoly dané záko-
nem o obecní policii v plném rozsahu tohoto zákona a platných obecně závazných vyhlášek obce Komňa na základě
písemné, v naléhavých případech telefonické žádosti starosty obce, případně jeho zástupce.

2. Strážníci městské policie budou ve správním obvodu obce oprávněni projednávat přestupky uložením pokuty v
blokovém řízení dle § 84 zákona č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obec vydá strážníkům městské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na
jejím území ode dne uzavření této smlouvy.

Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu zřizovateli za 1 hodinu činnosti
jednoho strážníka městské policie příspěvek ve výši 220,-Kč.

2. Příspěvek bude hrazen na účet zřizovatele měsíčně podle skutečně provedených úkolů na základě faktury zřizovate-
le, doložené zakázkovým listem, podepsaným starostou obce.

3. Výnos pokut uložených městskou policií při plnění úkolů na území obce je příjmem rozpočtu zřizovatele.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu z jakéhokoliv
důvodu či bez udání důvodu vypovědět s tím, že taková výpově	 nabude účinnosti ke konci kalendářního měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a po dobu platnosti musí být každému přístupná na obecních úřadech obou
stran.

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

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

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bojkovice, usnesení zastupitelstva obce Komňa pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

5. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.

6. Případné škody vzniklé činností městské policie při výkonu činnosti, který je předmětem této smlouvy, hradí zřizo-
vatel.

7. Případné spory, týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Zlínského kraje.

V Bojkovicích dne 26. 9. 2003

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

starosta města Bojkovice
v. r.

...........................................
Karel Navrátil

starosta obce Komňa
v. r.
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27/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bojkovice ze dne 18. 9. 2003 č. 139/8/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Lopeník č. VI ze dne 1. 8. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii ve znění pozděj-

ších předpisů tuto

Veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Bojkovice, se sídlem Sušilova čp. 952, 687 71 Bojkovice, Kraj Zlínský
zastoupené starostou města panem Mgr. Josefem Langrem, IČO 290 807
jako zřizovatel městské policie, dále jen "zřizovatel"

2. Obec Lopeník se sídlem 687 74 Lopeník čp. 211, Kraj Zlínský
zastoupená starostou panem Vojtěchem Vráblíkem, IČO 542 245, dále jen "obec"

Čl. I.
Předmět smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, bude městská policie
zřizovatele vykonávat dle § 2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajiš�ování místních záležitostí veřejného pořádku
ve správním obvodu obce Lopeník v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu úkolů

Strážníci městské policie Bojkovice budou oprávněni vykonávat ve správním obvodu obce Lopeník úkoly dané
zákonem o obecní policii v plném rozsahu tohoto zákona a platných obecně závazných vyhlášek obce Lopeník na základě
písemné, v naléhavých případech telefonické žádosti starosty obce, případně jeho zástupce. Obec vydá strážníkům měst-
ské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území.

Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu zřizovateli za 1 hodinu činnosti
jednoho strážníka městské policie příspěvek ve výši 220,-Kč.

2. Příspěvek bude hrazen na účet zřizovatele měsíčně podle skutečně provedených úkolů na základě faktury zřizovate-
le, doložené zakázkovým listem, podepsaným starostkou obce.

3. Výnos pokut uložených městskou policií při plnění úkolů na území obce je příjmem rozpočtu zřizovatele.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu z jakéhokoliv
důvodu či bez udání důvodu vypovědět s tím, že taková výpově	 nabude účinnosti ke konci kalendářního měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi druhé smluvní strany.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a po dobu platnosti musí být každému přístupná na obecních úřadech obou
stran.

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

3. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bojkovice, usnesení zastupitelstva obce Lopeník a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

4. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.

5. Případné škody vzniklé činností městské policie při výkonu činnosti, který je předmětem této smlouvy, hradí zřizo-
vatel.

6. Případné spory, týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Zlínského kraje.

V Bojkovicích dne 22. 9. 2003

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

starosta města Bojkovice
v. r.

...........................................
Vojtěch Vráblík

starosta obce Lopeník
v. r.
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28/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 138/8/2003 ze dne 18. 9. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Nezdenice č. 10/2003/8 ze dne 22. 8. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona č.

128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii ve
znění pozdějších předpisů tuto

Veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Bojkovice, se sídlem Sušilova čp. 952, 687 71 Bojkovice, Kraj Zlínský
zastoupené starostou města panem Mgr. Josefem Langrem, IČO 290 807
jako zřizovatel městské policie, dále jen "zřizovatel"

2. Obec Nezdenice se sídlem 687 32 Nezdenice čp. 72, Kraj Zlínský
zastoupená starostou panem Janem Jančaříkem, IČO 291 161, dále jen "obec"

Čl. I.
Předmět smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, bude městská policie
zřizovatele vykonávat dle §2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajiš�ování místních záležitostí veřejného pořádku ve
správním obvodu obce Nezdenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu úkolů

1. Strážníci městské policie Bojkovice budou oprávněni vykonávat ve správním obvodu obce Nezdenice úkoly dané
zákonem o obecní policii v plném rozsahu tohoto zákona a platných obecně závazných vyhlášek obce Nezdenice na
základě písemné, v naléhavých případech telefonické žádosti starosty obce, případně jeho zástupce.

2. Strážníci městské policie budou ve správním obvodu obce oprávněni projednávat přestupky uložením pokuty v
blokovém řízení dle § 84 zákona č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obec vydá strážníkům městské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na
jejím území.

Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu zřizovateli za 1 hodinu činnosti
jednoho strážníka městské policie příspěvek ve výši 220,-Kč.

2. Příspěvek bude hrazen na účet zřizovatele měsíčně podle skutečně provedených úkolů na základě faktury zřizovate-
le, doložené zakázkovým listem, podepsaným starostkou obce.

3. Výnos pokut uložených městskou policií při plnění úkolů na území obce je příjmem rozpočtu zřizovatele.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu z jakéhokoliv
důvodu či bez udání důvodu vypovědět s tím, že taková výpově	 nabude účinnosti ke konci kalendářního měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a po dobu platnosti musí být každému přístupná na obecních úřadech obou
stran.

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

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

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bojkovice, usnesení zastupitelstva obce Nezdenice a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

5. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.

6. Případné škody vzniklé činností městské policie při výkonu činnosti, který je předmětem této smlouvy, hradí zřizo-
vatel.

7. Případné spory, týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Zlínského kraje.

V Bojkovicích dne 24. 9. 2003

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

starosta města Bojkovice
v. r.

...........................................
Jan Jančařík

starosta obce Nezdenice
v. r.
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29/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bojkovice č. 136/8/2003 ze dne 18. 9. 2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Pitín ze dne 22. 8. 2003 č. 67/03 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii ve znění pozděj-

ších předpisů tuto

Veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Bojkovice, se sídlem Sušilova čp. 952, 687 71 Bojkovice, Kraj Zlínský
zastoupené starostou města panem Mgr. Josefem Langrem, IČO 290 807
jako zřizovatel městské policie, dále jen "zřizovatel"

2. Obec Pitín se sídlem 687 71 Pitín čp. 18, Kraj Zlínský
zastoupená starostou Martinem Zálešákem , IČO 291 234, dále jen "obec"

Čl. I.
Předmět smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, bude městská policie
zřizovatele vykonávat dle §2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajiš�ování místních záležitostí veřejného pořádku ve
správním obvodu obce Pitín v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu úkolů

1. Strážníci městské policie Bojkovice budou oprávněni vykonávat ve správním obvodu obce Pitín úkoly dané záko-
nem o obecní policii v plném rozsahu tohoto zákona a platných obecně závazných vyhlášek obce Pitín na základě
písemné, v naléhavých případech telefonické žádosti starosty obce, případně jeho zástupce.

2. Strážníci městské policie budou ve správním obvodu obce oprávněni projednávat přestupky uložením pokuty v
blokovém řízení dle § 84 zákona č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obec vydá strážníkům městské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na
jejím území.

Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu zřizovateli za 1 hodinu činnosti
jednoho strážníka městské policie příspěvek ve výši 220,-Kč.

2. Příspěvek bude hrazen na účet zřizovatele měsíčně podle skutečně provedených úkolů na základě faktury zřizovate-
le, doložené zakázkovým listem, podepsaným starostkou obce.

3. Výnos pokut uložených městskou policií při plnění úkolů na území obce je příjmem rozpočtu zřizovatele.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu z jakéhokoliv
důvodu či bez udání důvodu vypovědět s tím, že taková výpově	 nabude účinnosti ke konci kalendářního měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a po dobu platnosti musí být každému přístupná na obecních úřadech obou
stran.

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

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

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bojkovice, usnesení zastupitelstva obce Pitín a pravo-
mocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

5. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.

6. Případné škody vzniklé činností městské policie při výkonu činnosti, který je předmětem této smlouvy, hradí zřizo-
vatel.

7. Případné spory, týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Zlínského kraje.

V Bojkovicích dne 22. 9. 2003

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

starosta města Bojkovice
v. r.

...........................................
Martin Zálešák

starosta obce Pitín
v. r.
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30/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Zastupitelstva města Bojkovice ze dne 18. 9. 2003 č. 140/8/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Záhorovice č. 42/5/2003/ZO ze dne 14. 8. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii

ve znění pozdějších předpisů tuto

Veřejnoprávní smlouvu:

1. Město Bojkovice, se sídlem Sušilova čp. 952, 687 71 Bojkovice, Kraj Zlínský
zastoupené starostou města panem Mgr. Josefem Langrem, IČO 290 807
jako zřizovatel městské policie, dále jen "zřizovatel"

2. Obec Záhorovice se sídlem 687 35 Záhorovice čp. 382, Kraj Zlínský
zastoupená starostkou paní Ing. Janou Šašinkovou, IČO 0027381, dále jen "obec"

Čl. I.
Předmět smlouvy

V souladu s § 3a odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, bude městská policie
zřizovatele vykonávat dle §2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajiš�ování místních záležitostí veřejného pořádku ve
správním obvodu obce Záhorovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu úkolů

1. Strážníci městské policie Bojkovice budou oprávněni vykonávat ve správním obvodu obce Záhorovice úkoly dané
zákonem o obecní policii v plném rozsahu tohoto zákona a platných obecně závazných vyhlášek obce Záhorovice na
základě písemné, v naléhavých případech telefonické žádosti starosty obce, případně jeho zástupce.

2. Strážníci městské policie budou ve správním obvodu obce oprávněni projednávat přestupky uložením pokuty v
blokovém řízení dle § 84 zákona č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obec vydá strážníkům městské policie písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na
jejím území.

Čl. III.
Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec ze svého rozpočtu zřizovateli za 1 hodinu činnosti
jednoho strážníka městské policie příspěvek ve výši 220,-Kč.

2. Příspěvek bude hrazen na účet zřizovatele měsíčně podle skutečně provedených úkolů na základě faktury zřizovate-
le, doložené zakázkovým listem, podepsaným starostkou obce.

3. Výnos pokut uložených městskou policií při plnění úkolů na území obce je příjmem rozpočtu zřizovatele.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu z jakéhokoliv
důvodu či bez udání důvodu vypovědět s tím, že taková výpově	 nabude účinnosti ke konci kalendářního měsíce následu-
jícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. V.
Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obec-
ních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a po dobu platnosti musí být každému přístupná na obecních úřadech obou
stran.

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

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

4. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Bojkovice, usnesení zastupitelstva obce Záhorovice a
pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

5. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové dohody je třeba
souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.

6. Případné škody vzniklé činností městské policie při výkonu činnosti, který je předmětem této smlouvy, hradí zřizo-
vatel.

7. Případné spory, týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Zlínského kraje.

V Bojkovicích dne 22. 9. 2003

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

starosta města Bojkovice
v. r.

...........................................
Ing. Jana Šašinková

starostka obce Záhorovice
v. r.
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31/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

uzavřena 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 Míškovice ze dne 29. 9. 2003 č. 4/2003

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 Míškovice
Míškovice, 768 52 Míškovice
zastoupená starostou panem Petrem Zelinou
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, bude Městský úřad Otro-
kovice vykonávat přenesenou působnost namísto orgánů obce Míškovice v rozsahu uvedeném v článku III této smlouvy.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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 Míškovice ze svého rozpočtu městu Holešovu na
jeho účet č.ú. 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. 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 poskyt-
ne obec Míškovice ze svého rozpočtu městu Holešovu na jeho účet příspěvek ve výši 250,- Kč.
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2. Příspěvek bude hrazen pololetně, vždy nejpozději do 15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejí-
cího roku.

3. Město Holešov je povinno předložit obci Míškovice 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 zveřejnění 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 ve čtyřech stejnopisech, přičemž, dva stejnopisy obdrží město Holešov, jeden stejnopis
obec Míškovice 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 Míškovice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Holešově dne 22. 10. 2003
za město Holešov:

............................................
Ctirad Otta

starosta
v. r.

V Míškovicích dne 29. 9. 2003
 za obec Míškovice:

...........................................
Petr Zelina

starosta
v. r.
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32/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 03/2003 ze dne 25. 2. 2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce Dolní
Bečva č. 13/11/03-RO-U ze dne 3. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní

smlouvě č. 03/2003 ze dne 25. 2. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/511/03/Pa:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
Se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Dolní Bečva
Zastoupená starostou obce panem Pavlem Manou
Se sídlem na adrese obecního úřadu: Dolní Bečva čp. 340, PSČ 756 55, Zlínský kraj
IČ: 00303747
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu 3523-851/0100
- dále jen obec Dolní Bečva

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Dolní Bečva.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Pavel Mana

starosta obce Dolní Bečva
v. r.
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33/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 01/2003 ze dne 24. 2. 2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce Horní
Bečva pod bodem č. 17 ze dne 3. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní

smlouvě č. 01/2003 ze dne 24. 2. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/514/03/Pa:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Horní Bečva
Zastoupená starostou obce panem Josefem Blinkou
se sídlem na adrese obecního úřadu: Horní Bečva čp. 550, PSČ 756 57, Zlínský kraj
IČ: 00303771
Bankovní spojení: č.ú. 90026-764/0600
- dále jen obec Horní Bečva

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Horní Bečva.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Josef Blinka

starosta obce Horní Bečva
v. r.
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34/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 02/2003 ze dne 24. 2. 2003
Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce

Prostřední Bečva č. 38/11/03 ze dne 12. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní
smlouvě č. 02/2003 ze dne 24. 2. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/512/03/Pa:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
Se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Prostřední Bečva
Zastoupená starostou obce Ing. Františkem Juříkem
Se sídlem na adrese obecního úřadu: Prostřední Bečva čp. 272, PSČ 756 56, Zlínský kraj
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00304221
Bankovní spojení: č. účtu 1771178389/0800
- dále jen obec Prostřední Bečva

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Prostřední Bečva.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Ing. František Juřík

starosta obce Prostřední Bečva
v. r.
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35/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 08/2003 ze dne 12. 3. 2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce
Valašská Bystřice č. 15/9 ze dne 13. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní

smlouvě č. 08/2003 ze dne 12. 3. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/663/03/Ab:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
Se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Valašská Bystřice
Zastoupená Starostou obce Ing. Miroslavem Martinkem
Se sídlem na adrese obecního úřadu: Valašská Bystřice čp. 181, PSČ 756 27, Zlínský kraj
IČ: 00304352
Bankovní spojení: č.ú. 1764143399/0800
- dále jen obec Valašská Bystřice

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. Písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Valašská Bystřice.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Ing. Miroslav Martinek

starosta obce Valašská Bystřice
v. r.
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36/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 05/2003 ze dne 26. 2. 2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce Vidče
č. 22/2003, bod 175/03 ze dne 6. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní

smlouvě č. 05/2003 ze dne 26. 2. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/513/03/Pa:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
Se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Vidče
Zastoupená starostkou obce Mgr. Štěpánkou Mikulenkovou
Se sídlem na adrese obecního úřadu: Vidče č.p. 96, PSČ 756 53, Zlínský kraj
IČ: 00304433
Bankovní spojení: č. účtu 4120-851/0100
- dále jen obec Vidče

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Vidče.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Mgr. Štěpánka Mikulenková

starostka obce Vidče
v. r.
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37/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 06/2003 ze dne 4. 3. 2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce
Vigantice č. VIII. ze dne 31. 10. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě

č. 06/2003 ze dne 4. 3. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/665/03/Ab:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Vigantice
Zastoupená starostou obce Ing. Radkem Porubským
se sídlem na adrese obecního úřadu: Vigantice č.p. 203, PSČ 756 61, Zlínský kraj
IČ: 00304441
Bankovní spojení: č.ú. 4526-851/0100
- dále jen obec Vigantice

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Zastupitelstva obce Vigantice.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Ing. Radek Porubský

starosta obce Vigantice
v. r.
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38/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 07/2003 ze dne 12. 3. 2003

Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady města Zubří
č. 25/371 ze dne 4. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 07/2003

ze dne 12. 3. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/664/03/Ab:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Město Zubří
Zastoupená starostou města Jiřím Randusem
se sídlem městského úřadu: U Domoviny 234, 756 54 Zubří, Zlínský kraj
IČ: 00304492
Bankovní spojení: č.ú. 2221-851/0100
- dále jen město Zubří

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady města Zubří.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Jiří Randus

starosta města Zubří
v. r.
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39/VS/2004
Dodatek č. 1,

kterým se mění veřejnoprávní smlouva č. 04/2003 ze dne 24. 2. 2003
Na základě usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 341/16 ze dne 25. 11. 2003 a usnesení Rady obce Hutisko-

Solanec č. 20/2003, bod 2/20 ze dne 5. 11. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní
smlouvě č. 04/2003 ze dne 24. 2. 2003 schválené rozhodnutím Krajského úřadu Zlín č. j. LPO/507/03/Pa:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupené starostou města RNDr. Václavem Mikuškem
Se sídlem na adrese městského úřadu: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm IČ: 00304271
Bankovní spojení: č.ú. 19-1764133369/0800, VS 21112101
- dále jen město Rožnov pod Radhoštěm
a
2. Obec Hutisko - Solanec
Zastoupená starostou obce panem Vojtěchem Pavlicou
Se sídlem na adrese obecního úřadu: Hutisko - Solanec č. p. 512, PSČ 756 62, Zlínský kraj
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Rožnova pod Radhoštěm
IČ: 00303836
Bankovní spojení: KB, a. s., č. účtu 2520-851/0100
- dále jen obec Hutisko - Solanec

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně v záhlaví uvedené veřejnoprávní smlouvy č. 1 takto:

1. V čl. III. písm. b) se text "30. 8. 2003" nahrazuje textem: "30. 8. příslušného kalendářního roku"

2. V čl. III. písm. c) se text "20. 1. 2004" nahrazuje textem: "20. 1. následujícího kalendářního roku"

3. V čl. III. písm. d) a e) se text "31. 1. 2004" nahrazuje textem: "31. 1. následujícího kalendářního roku"

4. Věta první čl. IV. nově zní: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2004."

Čl. II.

V ostatních ustanoveních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změny.

Čl. III.

Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uděle-
ní souhlasu s uzavřením tohoto dodatku nabude právní moci. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž
po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdrží příslušný krajský úřad spolu s přílohou,
kterou tvoří usnesení Rady města Rožnova pod Radhoštěm a usnesení Rady obce Hutisko - Solanec.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 11. 2003

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

v. r.

…………………………….
Vojtěch Pavlica

starosta obce Hutisko - Solanec
v. r.
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40/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 18. 3. 2003 č. 118/8 a usnesení Zastupitelstva obce Boršice,
ze dne 25. dubna 2003 č.j. ZO 4/4/2 ze dne 25. 4. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní

smlouvu:

Čl. I.
Smluvní strany

Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70, Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 19-1543078319/0800
a
Obec Boršice
se sídlem Obecního úřadu v Boršicích, č. p. 7, PSČ 687 09, Zlínský kraj,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
zastoupená starostou Petrem Matouškem
IČO: 290 823
číslo účtu: 3037335/0300

Čl. II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

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

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem Uherské Hradiště při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Uherské Hradiště.

Čl. III.
Způsob úhrady nákladů

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

2. Úhrada nákladů spojených s vyřízením oznámení o přestupku bude probíhat tak, že po doručení oznámení o pře-
stupku, k němuž je obec Boršice místně a věcně příslušná, vystaví město Uherské Hradiště obci Boršice fakturu na
úhradu výše uvedené paušální částky 700,- Kč s obvyklou lhůtou splatnosti.
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Čl. IV.
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V.
Společná ustanovení

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

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

3. Řízení o přestupcích, k nimž je obec Boršice místně a věcně příslušná a ke kterým došlo před uzavřením veřejno-
právní smlouvy, obcí Boršice ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájená příslušným orgánem města
Uherské Hradiště.

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Brošice, jeden stejnopis
obdrží město Uherského Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínské-
ho kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Uherském Hradišti dne 20. 4. 2004

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Boršicích dne 28. dubna 2003

...........................................
Petr Matoušek

starosta obce Boršice
v. r.
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41/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Kelč, ze dne 3. 11. 2003 č. 173/14 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí, ze dne

21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem
Kelč a městem Valašské Meziříčí dne 2. 7. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Město Kelč
sídlo: Kelč 5, 756 43
IČO: 00303925
zastoupená starostou obce Ing. Stanislavem Pitrunem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží Město Kelč, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Kelč a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

 V Kelči, dne 3. 11. 2003

...........................................
Město Kelč

Ing. Stanislav Pitrun
starosta obce

v. r.
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42/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kladeruby, ze dne 23. 10. 2003 č. 7 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí,
ze dne 21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi

obcí Kladruby a Městem Valašské Meziříčí dne 23. 7. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

1. Obec Kladeruby
sídlo: Kladruby 72, 756 43 Kelč
IČO: 00303933
zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Vozákem
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Valašské Meziříčí

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Kladeruby, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce Kladeruby a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o sou-
hlasu s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Kladeruby, dne 27. 10. 2003

...........................................
Obec Kladeruby

Ing. Jaroslav Vozák
starosta obce

v. r.
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43/VS/2004
Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady obce Loučka, ze dne 29. 10. 2003 č. 22/03 a usnesení Rady města Valašské Meziříčí, ze dne

21. 10. 2003, č. 24/29, uzavírají níže uvedené smluvní strany dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí
Loučka a městem Valašské Meziříčí dne 13. 5. 2003 na výkon přenesené působnosti podle ust. § 53 odst.1

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění:

Čl. I.
Smluvní strany

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

2. Město Valašské Meziříčí
sídlo: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
zastoupená starostou města JUDr. Jiřím Kubešou

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV., věta první výše uvedené veřejnoprávní smlouvy mění a nově zní takto:

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

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně o udělení souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku k veřejnoprávní smlouvě nabude právní moci.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách
svých úřadů, nejméně po dobu 15-ti dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlín ke schválení a zveřejnění ve Věstníku
právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti veřejnoprávní smlouvy a dodatku vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů infor-
mace o uzavření této smlouvy a jejím dodatku.

Veřejnoprávní smlouvu včetně jejího dodatku lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takové
dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Zlín.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis obdrží obec Loučka, 1 stejnopis obdrží Město
Valašské Meziříčí a 1 stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín spolu se žádostí o
souhlas s jeho uzavřením.

Přílohu tohoto dodatku tvoří usnesení Rady obce Loučka a usnesení Rady města Valašské Meziříčí o souhlasu s
uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí, dne 22. 10. 2003

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

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.

V Loučce, dne 31. 10.2003

...........................................
Obec Loučka

Ladislav Sváček
starosta obce

v. r.
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44/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 9. 9. 2003 č. R/23/8 a usnesení Zastupitelstva obce Janová,
ze dne 30. 10. 2003 č. 64/10, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

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)
a
Obec Janová
se sídlem: Janová č. 200, PSČ 755 01
IČ: 00851841
zastoupena Zdeňkem Filgasem - starostou obce
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č. ú.: 162272164/0300
příslušnost do správní obvodu obce s rozšířenou působností: Vsetín
(dále jen obec Janová)

Čl. I.

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude zvláštní orgán města
Vsetína namísto orgánu obce Janová vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve
správním obvodu obce Janová 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 Janová.

3. Správní poplatky vybírané Městským úřadem ve Vsetíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Vsetína.

4. Výnos pokut, uloženým Městským úřadem ve Vsetíně při plnění této smlouvy, jakož i náklady řízení, jsou příjmem
rozpočtu Města Vsetína.

Čl. II.

Orgány Města Vsetína budou vykonávat namísto orgánů obce Janová 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 samo-
správě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jako i přestupky proti občanskému soužití, pokud
nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku
vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lá-
zeňských míst.

Čl. III.

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

Čl. IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může Město Vsetín smlouvu písem-
ně vypovědět za podmínky, že obec Janová 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 Janová.

2. Obec Janová předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Vsetín veškerou spisovou agendu související s
výkonem činnosti podle čl. II. této smlouvy. Město Vsetín povede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle č.. 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 Janová 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 Janová a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 3. 11. 2003

............................................
Jiří Čunek

za město Vsetín
v. r.

V Janově dne 3. 11. 2003

...........................................
Zdeněk Filgas
za obec Janová

v. r.
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45/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Hřiv.
Újezd, ze dne 7. 2. 2003 č. usn. 20/2/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Hřivinův Újezd
Sídlo: Hřivinův Újezd 50
Kraj: Zlínský
IČO: 00283983
DIČ: ........................
Zastoupené: Ludvíkem Kalusem - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Hřivinův Újezd vykonávat veškerou 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 Hřivinův Újezd.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Hřivinův Újezd přenesenou působnost podle usta-
novení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 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 Hřivinův 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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Čl. IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hřivinův 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 1.195,- Kč (slovy: tisícstodevadesátpět
korun českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy , nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2004

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

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

V Hřivinově Újezdu, dne 28. 11. 2003

...........................................
Ludvík Kalus

starosta obce Hřivinův Újezd
v. r.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.
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46/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Kaňovice, zde dne 28. 11. 2003 č. usn. 5/XV/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Kaňovice
Sídlo: Kaňovice 49
Kraj: Zlínský
IČO: 00226238
DIČ: ........................
Zastoupené: Ing. Josef Bernartikem-starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Kaňovice vykonávat veškerou 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.

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

Čl. 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 projed-
návaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- Kč (slovy: tisícstodevadesátpět korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2004.

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

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

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

V Kaňovicích dne 1. 12. 2003

...........................................
Ing. Josef Bernatík

starosta obce Kaňovice
v. r.
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47/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Mysločovice, ze dne 1. 12. 2003 č. usn. 13/XIX/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní

smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
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

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Mysločovice vykonávat veškerou 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.

Čl. 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 č. 200/1990 Sb., o přestupcích 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.
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4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

Čl. 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 projed-
návaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- Kč (slovy: tisícstodevadesátpět korun
českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2004.

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

5) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Zlína a Zastupitelstva obce Mysločovice a pravomocné rozhodnu-
tí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

V Mysločovicích, dne 3. 12. 2003

...........................................
František Dřímal

starosta obce Mysločovice
v. r.
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48/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Velký
Ořechov, ze dne 27. 11. 2003 č. usn. 13/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. 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
Č. ú.: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 19-128661/0100
- obec s rozšířenou působností
a
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

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Magistrát města Zlína
namísto obecního orgánu obce Velký Ořechov vykonávat veškerou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zá-
kony obecnímu úřadu obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním
orgánem v řízení ve správním obvodu obce Velký Ořechov.

Čl. III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Velký Ořechov. přenesenou působnost podle usta-
novení § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 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 Statutár-
ního města Zlína.
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4) Výnos pokut uložených Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy je v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutárního
města Zlína.

Čl. 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
projednávaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- Kč (slovy: tisícstodevadesátpět
korun českých). Příspěvek obec uhradí na základě faktury vystavené obcí s rozšířenou působností do 14 dnů po doručení
příslušné faktury obci. Tato faktura vystavena na konci období, na které je smlouva uzavřena. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Čl. V.
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve však od 1. 1. 2004, do 31. 12. 2004.

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

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

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlína
v. r.

Ve Velkém Ořechově, dne 2. prosince 2003

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

starosta obce Velký Ořechov
v. r.
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