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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 2 Rozesláno dne 2. června 2004

O  B  S  A  H

49/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Nová
Ves

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
50/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Lhota

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

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
52/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Osíčko

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
53/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Chvalčov

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
54/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Vítonice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
55/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Podhradní Lhota

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
56/VS/2004 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hulín a obcí Pravčice

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

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

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

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
60/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený městem Uherské Hradiště a obcí Bílovice
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- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
61/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený městem Uherské Hradiště a obcí Sušice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
62/VS/2004 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Uherské Hradiště a obcí Uherský Ostroh

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
63/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Stříbrnice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
64/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Tupesy

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
65/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Kostelany nad Moravou

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
66/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Kněžpole

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
67/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Boršice u Blatnice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
68/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Zlechov

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
69/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Újezdec

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
70/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Vážany

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
71/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Nedachlebice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
72/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Buchlovice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
73/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Traplice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
74/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Mistřice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
75/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Svárov

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
76/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Hluk

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
77/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Modrá

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
78/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Kudlovice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
79/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Tučapy

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
80/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Medlovice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
81/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Košíky
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- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
82/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Babice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
83/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Huštěnovice

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
84/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Ostrožská Lhota

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
85/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Staré Hutě

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
86/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherské Hradiště a obcí Jalubí

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí
87/VS/2003 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Zlín a obcí Lhota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zajiš ování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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49/VS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Uherský Ostroh ze dne 3. 12. 2003 a usnesení Rady obce Ostrožská Nová Ves,
ze dne 2. 12. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherský Ostroh
se sídlem Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24
Zlínský kraj,
Zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Vaňkem
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště
IČO: 00291480
Číslo účtu: 1222-721/0100
(dále jen Uh. Ostroh)

2. Obec Ostrožská Nová Ves
se sídlem Ostrožská Nová Ves,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou obce Stanislavem Turečkem
IČO: 00291200
Číslo účtu: 2428-721/0100
(dále jen O. N. Ves)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uh. Ostroh místně příslušnými správními orgány v přestupkových
řízeních pro správní obvod obce O. N. Ves

3. Správní poplatky vybírané při plnění této smlouvy jsou příjmem obce Uh. Ostroh
4. Výnos pokut uložených v řízení je příjmem rozpočtu obce Uh. Ostroh
5. Řízení dle této smlouvy proběhne na MěÚ Uh. Ostroh.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec O. N. Ves ze svého rozpočtu městu Uh. Ostroh na
její účet č. 1222-721/0100 úhradu ve výši 650,- Kč za každé vyřízené oznámení o přestupku.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec O. N. Ves předá do konce roku 2003 městu Uh. Ostroh veškerou spisovou dokumentaci související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Uh. Ostroh vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po
dobu 15 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 po jednom ze stejnopisů obdrží každá ze smluvních
stran a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o
souhlas s uzavřením této smlouvy.

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Uh. Ostroh a usnesení Rady obce O. N. Ves o souhlasu s uzavře-
ním této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

V Ostrožské Nové Vsi dne 4. 12. 2003

………………………………..
Stanislav Tureček

starosta obce
v. r.

V Uherském Ostrohu dne 4. 12. 2003

…………………………………..
Mgr. Vlastimil Vaněk

starosta města
v. r.
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50/VS/2004
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení Rady města Uherský Ostroh ze dne 3. 12. 2003 a usnesení Rady obce Ostrožská Lhota,
ze dne 1. 12. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherský Ostroh
se sídlem Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24
Zlínský kraj,
Zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Vaňkem
Příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uh. Hradiště
IČO: 00291480
Číslo účtu: 1222-721/0100
(dále jen Uh. Ostroh)

2. Obec Ostrožská Lhota
se sídlem Ostrožská Lhota 148, 687 23
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou obce Antonínem Jelénkem
IČO: 00291196
Číslo účtu: 1543074369/0800
(dále jen O. Lhota)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Uh. Ostroh místně příslušnými správními orgány v přestupkových
řízeních pro správní obvod obce O. Lhota

3. Správní poplatky vybírané při plnění této smlouvy jsou příjmem obce Uh. Ostroh
4. Výnos pokut uležených v řízení je příjmem rozpočtu obce Uh. Ostroh
5. Řízení dle této smlouvy proběhne na MěÚ Uh. Ostroh.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec O. Lhota ze svého rozpočtu městu Uh. Ostroh na
jeho účet č. 1222-721/0100 úhradu ve výši 650,- Kč za každé vyřízené oznámení o přestupku.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec O. Lhota předá do konce roku 2003 městu Uh. Ostroh veškerou spisovou dokumentaci související s výkonem
činností podle čl. II této smlouvy. Město Uh. Ostroh vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran a
jeden stejnopis smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této
smlouvy.

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

V Ostrožské Lhotě dne 4. 12. 2003

………………………………..
Antonín Jelének

starosta obce
v. r.

V Uherském Ostrohu dne 4. 12. 2003

…………………………………..
Mgr. Vlastimil Vaněk

starosta města
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 8Částka 2/2004

51/VS/2004
Dodatek č. 1

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Choryně, ze dne 5. 12. 03 , č. XI/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 Choryně 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. Obec Choryně
sídlo Choryně 200, 756 42 Choryně
IČO: 00303844
Zastoupená starostou obce Lubomírem Hadvičákem
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - Město Valašské Meziříčí

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

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 práv-
ních 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 Choryně, 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 Choryně a usnesení Rady města Valašského Meziříčí o
souhlasu s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlín o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.

V Choryni dne 5. 12. 2003

……………………………………
Obec Choryně

Lubomír Hadvičák
starosta obce

v. r.

Ve Valašském Meziříčí dne 22. 10. 2003

…………………………………
Město Valašské Meziříčí

JUDr. Jiří Kubeša
starosta města

v. r.
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52/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení rady města
Bystřice pod Hostýnem ze dne 3. 11. 2003 č. 6/26/03 a usnesení zastupitelstva obce Osíčko ze dne 26. 11. 2003 č. 4/2003

Článek I
Smluvní strany

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

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

Článek II
Předmět smlouvy

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

Článek III
Určení rozsahu

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

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

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

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

Článek IV
Způsob úhrady nákladů

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

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději do
15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projed-
naných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona.

Článek V
Doba trvání smlouvy

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

Článek VI
Společná ustanovení

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

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

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

V Osíčku dne 5. 12. 2003

…………………………………….
obec Osíčko

Václav Smolka
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 2. 12. 2003

……………………………………
Město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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53/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení rady města Bystřice
pod Hostýnem ze dne 3. 11. 2003 č. 6/26/03 a usnesení zastupitelstva obce Chvalčov ze dne 10. 11. 2003 č. 18/2003

Článek I
Smluvní strany

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

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

Článek II
Předmět smlouvy

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

Článek III
Určení rozsahu

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

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v říze-
ních pro správní obvod obce Chvalčov.

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

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

Článek IV
Způsob úhrady nákladů

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

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději do
15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projed-
naných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona.

Článek V
Doba trvání smlouvy

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

Článek VI
Společná ustanovení

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

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

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

V Chvalčově dne 8. 12. 2003

…………………………………….
obec Chvalčov

Ing. Antonín Stodůlka
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 2. 12. 2003

……………………………………
Město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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54/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení rady města
Bystřice pod Hostýnem ze dne 3. 11. 2003 č. 6/26/03 a usnesení zastupitelstva obce Vítonice ze dne 3. 12. 2003 č. 5/2003

Článek I
Smluvní strany

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

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

Článek II
Předmět smlouvy

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

Článek III
Určení rozsahu

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

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v říze-
ních pro správní obvod obce Vítonice.

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

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

Článek IV
Způsob úhrady nákladů

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

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději do
15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projed-
naných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona.

Článek V
Doba trvání smlouvy

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

Článek VI
Společná ustanovení

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

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

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

Ve Vítonicích dne 11. 12. 2003

…………………………………….
obec Vítonice

Radek Hradilík
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 2. 12. 2003

……………………………………
Město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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55/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Uzavřená podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení rady města Bystřice
pod Hostýnem ze dne 3. 11. 2003 č. 6/26/03 a usnesení zastupitelstva obce Podhradní Lhota ze dne 7. 4. 2003 č. 02/2003

Článek I
Smluvní strany

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

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

Článek II
Předmět smlouvy

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

Článek III
Určení rozsahu

1. Městský úřad města Bystřice pod Hostýnem bude vykonávat ve správním obvodu obce Podhradní Lhota přenese-
nou působnost podle § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zá-
kon").

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Bystřice pod Hostýnem místně příslušnými správními orgány v říze-
ních pro správní obvod obce Podhradní Lhota.

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

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

Článek IV
Způsob úhrady nákladů

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

2. Příspěvek bude hrazen pololetně na základě faktury vystavené městem Bystřicí pod Hostýnem vždy nejpozději do
15. 7. za I. pololetí roku a do 15. 1. za II. pololetí předcházejícího roku. Přílohou každé faktury bude výkaz projed-
naných přestupků a výkaz přestupků, které byly postoupeny jinému správnímu orgánu dle § 55 odst. 4 zákona.

Článek V
Doba trvání smlouvy

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

Článek VI
Společná ustanovení

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

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

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

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jeden
stejnopis této smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Žádost o souhlas s uzavřením této smlouvy zašle Krajskému úřadu město Bystřice pod
Hostýnem.

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

V Podhradní Lhotě dne

…………………………………….
obec Podhradní Lhota

Rostislav Dubják
v. r.

V Bystřici pod Hostýnem dne 2. 12. 2003

……………………………………
Město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
v. r.
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56/VS/2004

Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Pravčice ze dne 18. 11. 2003 uzavřená obcemi č. 20/2003 I/3 a usnesení Rady města
Hulína, ze dne 2. 12. 2003, bod č. 1, písm. e. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Pravčice
zastoupená starostou obce Jaroslavem Šaškem
adresa: Pravčice 46, okres Kroměříž
kraj Zlínský
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČO: 544566
(dále jen obec Pravčice)

2. Město Hulín
zastoupené starostou města Jaroslavem Čumpelíkem
Hulín, nám. Míru 162, okres Kroměříž
Kraj Zlínský
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností město Kroměříž
IČO: 00287229
(Dále jen Město Hulín)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků města Hulína místně příslušným správním orgá-
nem v řízení pro správní obvod obce Pravčice.

3. Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Hulíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Hulína.
4. Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků města Hulína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu

města Hulína.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pravčice ze svého rozpočtu města Hulín na jeho účet
u Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8319720217/0100 var. symbol 2210, příspěvek ve výši 500,- Kč za každý jednot-
livý přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků města Hulína. Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počí-
nající zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku pravomocným rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vině,
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zastavením řízení dle § 76 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), případně rozhodnutím ve
zkráceném řízení (tj. v blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v
příkazním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Dále se řešeným přestupkem
rozumí odložení věci dle § 66 odst. 3 písm. a) (např. z důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezře-
lého z přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68 z. č.200/
1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Město Hulín v termínu do 5. 12. 2004 předloží obci Pravčice vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30. 11. 2004,
formou faktury a obec Pravčice zavazuje uhradit požadovanou částku do 15. 12. 2004.

Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2004 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu vyúč-
tování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován v měsíci
lednu 2005.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

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

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

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

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

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

V Hulíně dne 12. 12. 2003

………………………………..
Jaroslav Šašek

starosta obce Pravčice
v. r.

…………………………………
Jaroslav Čumpelík

starosta města Hulín
v. r.
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57/VS/2004

Změna veřejnoprávní smlouvy uzavřená obcemi

Na základě usnesení zastupitelstva obce Sulimov , ze dne 26. 9. 2003 č. 4 a usnesení Rady obce Kvasice,
ze dne 18. 11. 2003 č. 23/138, mění níže uvedené smluvní strany veřejnoprávní smlouvu uzavřenou na základě

rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru legislativního a právního - čj.: LPO/851/03/F dne 16. 5. 2003
podle § 63 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona 313/2002 Sb. dále jen veřejnoprávní smlouva, takto:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Sulimov
zastoupená starostou obce Josefem Daňkem
Obecní úřad Sulimov, č. p. 51, kraj Zlínský
Příslušná do správního odboru obce s rozšířenou působností Kroměříž
(dále jen "Sulimov")

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 "Kvasice")

ČL. II
Změna smlouvy

Dosavadní text článku III veřejnoprávní smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sulimov ze svého rozpočtu obci Kvasice na její účet

č. 1483115359/0800, příspěvek za každou projednávanou přestupkovou věc ve výši 500,- Kč, slovy pětsetkorun, který je
splatný do 30ti dnů od vyrozumění o projednání věci.

V Kvasicích dne 24. 11. 2003

……………………………….
Josef Daněk

starosta obce Sulimov
v. r.

……………………………..
Zdeněk Kohout

starosta obce Kvasice
v. r.
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58/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Kelníky, ze dne 12. 12. 2003 č. usn. 20/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I
Smluvní strany

1. Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12,761 40 Zlín
Kraj: Zlínský
IČO: 00283924
DIČ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomášem Úlehlou - primátorem
Odpovědný útvar: odbor právní MMZ
Č. ú.: 19-128661/0100 Komerční banka a.s., pobočka Zlín
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Kelníky
Sídlo: Kelníky 1
Kraj: Zlínský
IČO: 00568589
Zastoupené: Petrem Kubíčkem - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

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 úřadu obce Kelníky vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecnímu
úřadu obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v řízení ve
správním obvodu obce Kelníky.

III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

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

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 Statutární-
ho města Zlína.

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

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kelníky 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 každého jednotlivého kalendářního roku. Faktura bude obsahovat
počet správních řízení projednaných na základě této smlouvy.

Článek V
Společná ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření této smlouvy, nejdříve všakod 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005
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 uza-
vření této smlouvy a jejím předmětu.

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

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

V Kelníkách dne 12. 12. 2003

............................................
Petr Kubíček

starosta obce Kelníky
v. r.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor statutárního města Zlína
v. r.
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59/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady obce Břest ze dne 3. 12. 2003 bod 9 a usnesení Rady města Hulína, ze dne 2. 12. 2003,
bod č. 1, písm. e. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Břest
zastoupená starostkou obce Marií Zavadilovou
adresa: Břest 87, okres Kroměříž
kraj Zlínský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - město Kroměříž
IČO: 00287105
(dále jen obec Břest)

2. Město Hulín
zastoupené starostou města Jaroslavem Čumpelíkem
Hulín, nám. Míru 162, okres Kroměříž
Kraj Zlínský
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností město Kroměříž
IČO: 00287229
(Dále jen Město Hulín)

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

2. Na základě této smlouvy bude Komise k projednávání přestupků města Hulína místně příslušným správním orgá-
nem v řízení pro správní obvod obce Břest.

3. Náklady řízení vybírané Městským úřadem v Hulíně při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Hulína.
4. Výnos pokut uložených Komisí k projednávání přestupků města Hulína při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu

města Hulína.

Čl. III
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Břest ze svého rozpočtu města Hulín na jeho účet u
Komerční banky, pob. Kroměříž, č. 8319720217/0100 var. symbol 2210, příspěvek ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý
přestupek řešený Komisí k projednávání přestupků města Hulína. Řešeným přestupkem strany rozumí úkony počínající
zahájením řízení o přestupku a končící vyřízením přestupku pravomocným rozhodnutím (tj. rozhodnutím o vině, zasta-
vením řízení dle § 76 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), případně rozhodnutím ve zkráce-
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ném řízení (tj. v blokovém řízení dle § 85 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v příkaz-
ním řízení dle § 87 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Dále se řešeným přestupkem rozumí
odložení věci dle § 66 odst. 3 písm. a) (např. z důvodu důkazní nouze nebo z důvodu nezjištění pobytu podezřelého z
přestupku), vyjma případů, kdy návrh na zahájení řízení o přestupku nebyl podán v zákonné lhůtě dle § 68 z. č.200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Město Hulín v termínu do 5. 12. 2004 předloží obci Břest vyúčtování přestupků, řešených ke dni 30. 11. 2004,
formou faktury a obec Břest se zavazuje uhradit požadovanou částku do 15. 12. 2004.

Úhrada příspěvků za přestupky řešené v měsíci prosinci 2004 bude předmětem vyúčtování v dalším kalendářním
roce. V případě prodloužení této veřejnoprávní smlouvy bude příspěvek vyúčtován společně s ostatními v termínu vyúč-
tování dle uzavřeného dodatku k této smlouvě. Nebude-li tato smlouva prodloužena, bude příspěvek vyúčtován v měsíci
lednu 2005.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

Čl. V
Společná ustanovení

1. Obec Břest předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Hulín veškerou spisovou agendu související s výko-
nem činností podle čl. II této smlouvy. Město Hulín vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu
související s výkonem činností podle čl. II. této smlouvy.

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

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

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

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

V Hulíně dne 15. 12. 2003

………………………………..
Marie Zavadilová

starostka obce Břest
v. r.

…………………………………..
Jaroslav Čumpelík

starosta města Hulín
v. r.
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60/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Bílovice,
ze dne 13. 8. 2003 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Bílovice
se sídlem Obecního úřadu v Bílovicích, č.p. 70, PSČ 687 12,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou PhDr. Františkem Janků
IČO: 00290793
Číslo účtu: 1543061349/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Bílovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Bílovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Bílovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bílovice, 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 Rady obce Bílovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

V Bílovicích dne 22. 9. 2003

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

v. r.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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61/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Sušice,
ze dne 1. 10. 2003 č.7, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Sušice
se sídlem Obecního úřadu v Sušicích, č. p. 54, PSČ 687 04,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Ing. Karlem Taftem
IČO: 00542261
Číslo účtu: 10620-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Sušice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Sušice.

Článek III
Úhrada nákladů

1. Obec Sušice 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 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Sušice, 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 Sušice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhla-
su s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uza-
vření této smlouvy.

V Sušicích dne 2. 10. 2003

............................................
Ing. Karel Taft

starosta obce Sušice
v. r.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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62/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady města Uherský Ostroh,
ze dne 21. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Město Uherský Ostroh
se sídlem Městského úřadu v Uherském Ostrohu, Zámecká č. p. 24, PSČ 687 24
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Mgr. Vlastimilem Vaňkem
IČO: 291480
Číslo účtu: 1222-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu města Uherský Ostroh v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působ-
nost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště
místně příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod města Uherský Ostroh.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Uherský Ostroh 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 5.000,- Kč
za dobu trvání této smlouvy.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že město Uherský Ostroh pře-
vede do 10. dnů po uzavření této veřejnoprávní smlouvy uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, městem Uherský Ostroh zahájena a neukončená, budou dokončena u
orgánu, na který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, k němuž by jinak byly příslušné orgány města Uherský Ostroh ke dni
uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Uherský Ostroh, 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 Rady města Uherský Ostroh a usnesení Rady města Uherské Hradiště o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření této smlouvy.

V Uherském Ostrohu dne 23. 9. 2003

............................................
Mgr. Vlastimil Vaňek

starosta města Uherský Ostroh
v. r.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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63/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Stříbrnice,
ze dne 7. 5. 2003 č. 4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Stříbrnice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Stříbrnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Stříbrnice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Stříbrnicích dne 6. 10. 2003

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

starosta obce Stříbrnice
v. r.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.
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64/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Tupesy,
ze dne 19. 6. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Tupesy
se sídlem Obecního úřadu v Tupesích, č. p. 135, PSČ 687 07
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Cyrilem Churým
IČO: 0542393
Číslo účtu: 10823-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Tupesy v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Tupesy.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Tupesy 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 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Tupesy, 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 Tupesy a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhla-
su s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uza-
vření této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Tupesích dne 24. 9. 2003

............................................
Cyril Churý

starosta obce Tupesy
v. r.
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65/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Kostelany
nad Moravou, ze dne 28. 8. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Kostelany nad Moravou
se sídlem Obecního úřadu v Kostelanech nad Moravou č. p. 19, PSČ 686 01
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Ing. Josefem Bozděchem
IČO: 291048
Číslo účtu: 9128721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Kostelany nad Moravou v jejím správním obvodu veškerou přenesenou
působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště
místně příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Kostelany nad Moravou.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Kostelany nad Moravou 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
3.000,- Kč za dobu trvání této smlouvy.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že obec Kostelany nad Mora-
vou převede do 10. dnů po uzavření této veřejnoprávní smlouvy uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec Kostelany nad Moravou předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Uherské Hradiště veškerou spiso-
vou agendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Uherské Hradiště vede po dobu platnos-
ti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, obci Kostelany nad Moravou zahájena a neukončená, budou dokončena
u orgánu, na který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, k němuž by jinak byly příslušné orgány obce Kostelany nad Moravou
ke dni uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kostelany nad Moravou,
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 Kostelany nad Moravou a usnesení Rady města Uherské
Hradiště o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení
souhlasu k uzavření této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 9. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Kostelanech nad Moravou dne 24. 9. 2003

............................................
Ing. Josef Bozděch

starosta obce Kostelany nad Moravou
v. r.
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66/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Kněžpole,
ze dne 3. 9. 2003 č.19, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Kněžpole
se sídlem Obecního úřadu v Kněžpoli, č. p. 125, PSČ 687 12,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Zdeňkem Gajdošíkem
IČO: 00291013
Číslo účtu: 9726721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Kněžpole v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Kněžpole.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Kněžpole se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Kněžpoli dne 1. 10. 2003

............................................
Zdeněk Gajdošík

starosta obce Kněžpole
v. r.
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67/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Boršice u Blatnice,
ze dne 28. 4. 2003 č. 8, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Boršice u Blatnice
se sídlem Obecního úřadu v Boršice u Blatnice , č. p. 157, PSČ 687 63,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Karlem Petrů
IČO: 00290815
Číslo účtu: 9320-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Boršice u Blatnice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působ-
nost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště
místně příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Boršice u Blatnice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Boršice u Blatnice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem
přenesené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 3.000,-
Kč za dobu trvání této smlouvy.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že obec Boršice u Blatnice
převede do 10. dnů po uzavření této veřejnoprávní smlouvy uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, obci Boršice u Blatnice zahájena a neukončená, budou dokončena u
orgánu, na který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

3. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, k němuž by jinak byly příslušné orgány obce Boršice u Blatnice ke dni
uzavření smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Boršice u Blatnice, 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 Rady obce Boršice u Blatnice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Boršice u Blatnice dne 23. 9. 2003

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

starosta obce Boršice u Blatnice
v. r.
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68/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Zlechov,
ze dne 10. 7. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Zlechov
se sídlem Obecního úřadu ve Zlechově, č. p. 540, PSČ 687 10,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Ing. Antonínem Halodou
IČO: 00291609
Číslo účtu: 3121-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Zlechov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Zlechov.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Zlechov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Zlechov 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 této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Zlechově dne 24. 9. 2003

............................................
Ing. Antonín Haloda
starosta obce Zlechov

v. r.
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69/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Újezdec,
ze dne 5. 9. 2003 č. 4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Újezdec
se sídlem Obecního úřadu v Újezdci, č. p. 122, PSČ 687 41,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Zdeňkem Gottwaldem
IČO: 00542288
Číslo účtu: 10727-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Újezdec v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Újezdec.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Újezdec 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 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 43 Částka 2/2004

Čl. V
Společná ustanovení

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Újezdec, 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 Újezdec 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 této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Újezdci dne 6. 10. 2003

............................................
Zdeněk Gottwald

starosta obce Újezdec
v. r.
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70/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Vážany
ze dne 29. 4. 2003 č. 4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Vážany
se sídlem Obecního úřadu ve Vážanech, č. p. 20, PSČ 687 37,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Františkem Drobilem
IČO: 00542318
Číslo účtu: 11121-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Vážany v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblas-
ti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Vážany.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Vážany se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Vážanech dne 1. 10. 2003

............................................
František Drobil

starosta obce Vážany
v. r.
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71/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 9. 9. 2003 č. 264 a usnesení Zastupitelstva obce Nedachlebi-
ce ze dne 26. 9. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Nedachlebice
se sídlem Obecního úřadu v Nedachlebicích, č. p. 250, PSČ 687 15,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Vratislavem Němečkem
IČO: 00291145
Číslo účtu: 9822-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Nedachlebice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Nedachlebice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Nedachlebice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přene-
sené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 3.000,- Kč za
dobu trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Nedachlebice, jeden stejno-
pis obdrží město Uherské Hradiště a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínské-
ho kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Nedachlebicích dne 9. 10. 2003

............................................
Vratislav Němeček

starosta obce Nedachlebice
v. r.
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72/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249/17 a usnesení Rady obce Buchlovice
ze dne 2. 9. 2003 č. 21/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Buchlovice
se sídlem Obecního úřadu ve Buchlovicích, č. p. 800, PSČ 687 08,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Ing. Jiřím Černým
IČO: 290866
Číslo účtu: 1543040329/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Buchlovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Buchlovice.

Článek III
Úhrada nákladů

1. Obec Buchlovice 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 takto:

pro obec s počtem obyvatel do 5000 5.000,- Kč ročně

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

3. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, k němuž by jinak byly příslušné orgány obce Buchlovice ke dni uzavře-
ní smlouvy nezahájená, budou zahájena příslušným orgánem města Uherské Hradiště.

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Buchlovice, 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 Rady obce Buchlovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Buchlovicích dne 8. 9. 2003

............................................
Ing. Jiří Černý

starosta obce Buchlovice
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Traplice,
ze dne 15. 5. 2003 č. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Traplice
se sídlem Obecního úřadu v Traplicích, č. p. 404, PSČ 687 04,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Pavlem Chrástkem
IČO: 291439
Číslo účtu: 1543064339/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Traplice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Traplice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Traplice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Traplice 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 této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Traplicích dne 22. 9. 2003

............................................
Pavel Chrástek

starosta obce Traplice
v. r.
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74/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Mistřice,
ze dne 25. 7. 2003 č. 16, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Mistřice
se sídlem Obecního úřadu v Mistřicích, č. p. 9, PSČ 687 12,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Františkem Šuranským
IČO: 00291129
Číslo účtu: 1543072339/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Mistřice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Mistřice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Mistřice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Mistřicích dne 22. 9. 2003

............................................
František Šuranský

starosta obce Mistřice
v. r.
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75/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Svárov
ze dne 23. 5. 2003 č. 6, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Svárov v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Svárov.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Svárov se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

Ve Svárově dne 24. 9. 2003

............................................
Vladimír Jež

starosta obce Svárov
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 9. 9. 2003 č. 264 a usnesení Rady města Hluk,
ze dne 13. 8. 2003 č. 19, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Město Hluk
se sídlem Obecního úřadu v Hluku, Hřbitovní 140, PSČ 687 25,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Ing. Janem Šimčíkem
IČO: 00290939
Číslo účtu: 1628-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánů města Hluk v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod města Hluk.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Město Hluk 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 5.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že město Hluk převede do 10.
dnů po uzavření této veřejnoprávní smlouvy uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Hluk, 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 Rady města Hluk a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. r.

V Hluku dne 17. 10. 2003

............................................
Ing. Jan Šimčík

starosta města Hluk
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Modrá,
ze dne 29. 9. 2003 č. 5, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Modrá
se sídlem Obecního úřadu v Modré, č. p. 170, PSČ 687 06,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Miroslavem Kováříkem
IČO: 00362344
Číslo účtu: 1543082369/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Modrá v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Modrá.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Modrá se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 3.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

V Modré dne 16. 10. 2003

............................................
Miroslav Kovářík

starosta obce Modrá
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Kudlovice,
ze dne 29. 8. 2003 č. 37, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Kudlovice
se sídlem Obecního úřadu v Kudlovicích, č. p. 39, PSČ 687 03,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Jiřím Tománkem
IČO: 00291072
Číslo účtu: 5821-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Kudlovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Kudlovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Kudlovice 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 3.000,- Kč za
dobu trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kudlovice, 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 Kudlovice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

 V Kudlovicích dne 6. 10. 2003

............................................
Jiří Tománek

starosta obce Kudlovice
v. r.
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79/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Tučapy,
ze dne 26. 6. 2003 č. 4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Tučapy
se sídlem Obecního úřadu v Tučapech, č. p. 30, PSČ 687 09,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Františkem Hrančíkem
IČO: 362506
Číslo účtu: 13020-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Tučapy v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Tučapy.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Tučapy se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

 V Tučapech dne 25. 9. 2003

............................................
František Hrančík

starosta obce Tučapy
v. r.
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80/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Medlovice,
ze dne 27. 6. 2003 č. 2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Medlovice
se sídlem Obecního úřadu v Medlovicích, č. p. 140, PSČ 687 41,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostkou Miroslavou Náplavovou
IČO: 0362174
Číslo účtu: 1543063379/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Medlovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Medlovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Medlovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenese-
né působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 2.000,- Kč za
dobu trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

 V Medlovicích dne 24. 9. 2003

............................................
Miroslava Náplavová

starostka obce Medovice
v. r.
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81/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Košíky,
ze dne 25. 9. 2003 č. 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Košíky
se sídlem Obecního úřadu v Košíkách, č. p. 172, PSČ 687 04,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Mgr. Jaroslavem Šlechtou
IČO: 00542377
Číslo účtu: 10022721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Košíky v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Košíky.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Košíky se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 2.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

V Košíkách dne 6. 10. 2003

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

v. r.
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82/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Babice,
ze dne 16. 9. 2003 č. 20, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Babice
se sídlem Obecního úřadu v Babicích, č. p. 508, PSČ 687 03,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Miroslavem Maňáskem
IČO: 00290777
Číslo účtu: 1543046309/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Babice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně přísluš-
nými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Babice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Babice 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 4.000,- Kč za dobu
trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Babice, 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 Rady obce Babice a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

V Babicích dne 30. 9. 2003

............................................
Miroslav Maňásek

starosta obce Babice
v. r.
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83/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Huštěnovi-
ce, ze dne 7. 5. 2003 č. 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

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

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Huštěnovice v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Huštěnovice.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Huštěnovice se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přene-
sené působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za
dobu trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

V Huštěnovicích dne 22. 9. 2003

............................................
František Čevela

starosta obce Huštěnovice
v. r.
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84/VS/2004

Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Ostrožská Lhota,
ze dne 3. 8. 2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Ostrožská Lhota
se sídlem Obecního úřadu v Ostrožské Lhotě, č. p. 148, PSČ 687 23,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Antonínem Jelénkem
IČO: 00291196
Číslo účtu: 1543074369/0800

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Ostrožská Lhota v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Ostrožská Lhota.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Ostrožská Lhota 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 4.000,-
Kč za dobu trvání této smlouvy.

2. Úhrada nákladů spojených s plněním této veřejnoprávní smlouvy bude probíhat tak, že obec Ostrožská Lhota převe-
de do 10. dnů po uzavření této veřejnoprávní smlouvy uvedenou částku na účet města Uherské Hradiště.

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, obci Ostrožská Lhota zahájena a neukončená, budou dokončena u
orgánu, na který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Ostrožská Lhota, 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 Rady obce Ostrožská Lhota a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhla-
su s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uza-
vření této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

V Ostrožské Lhotě dne 23. 9. 2003

............................................
Antonín Jelének

starosta obce Ostrožská Lhota
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Zastupitelstva obce Staré Hutě,
ze dne 15. 8. 2003 č. 5, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. 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, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Staré Hutě v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně
příslušnými orgány v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Staré Hutě.

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 1.000,- Kč za
dobu trvání této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

1. Obec 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 vede po dobu platnosti této smlou-
vy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.

2. Řízení ve věci sociálně-právní ochrany dětí, obci Staré Hutě zahájena a neukončená, budou dokončena u orgánu, na
který se příslušná působnost podle této smlouvy převádí.

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 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
souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k
uzavření této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

 Ve Starých Hutích dne 13. 10. 2003

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

starosta obce Staré Hutě
v. r.
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Na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 5. 8. 2003 č. 249 a usnesení Rady obce Jalubí,
ze dne 6. 5. 2003 č. 10, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70,
Zlínský kraj,
zastoupené starostou Ing. Liborem Karáskem
IČO: 00291471
číslo účtu: 1543078319/0800
a
2. Obec Jalubí
se sídlem Obecního úřadu v Jalubí, č. p. 135, PSČ 687 05,
Zlínský kraj,
Příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště,
Zastoupená starostou Ing. Karlem Malovaným
IČO: 00290980
Číslo účtu: 4124-721/0100

Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1. Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Uherské
Hradiště vykonávat namísto orgánu obce Jalubí v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí vyplývající z § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy budou orgány města Uherské Hradiště místně příslušnými orgány v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod obce Jalubí.

Čl. III
Úhrada nákladů

1. Obec Jalubí se zavazuje k úhradě nákladů vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem přenesené
působnosti v rozsahu určeném touto veřejnoprávní smlouvou. Výše této úhrady se stanovuje na 4.000,- Kč za dobu trvání
této smlouvy.

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

Čl. IV
Doba trvání smlouvy

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

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

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

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

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

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

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Jalubí, jeden stejnopis obdr-
ží 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 Rady obce Jalubí a usnesení Rady města Uherské Hradiště o souhlasu s
uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2003

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

starosta města Uherské Hradiště
v. z.

V Jalubí dne 30. 9. 2003

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

v. r.
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87/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce Lhota,
ze dne 16. 12. 2003 č. usn. 21/5/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínský
IČO: 00283924
DIČ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomášem Úlehlou - primátorem
Odpovědný útvar: odbor právní MMZ
Č. ú.: 19-128661/0100 Komerční banka a.s., pobočka Zlín
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Lhota
Sídlo: Lhota 265
Kraj: Zlínský
IČO: 00568635
Zastoupené: Aloisem Bartoněm - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

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 Lhota vykonávat veškerou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obec-
nímu úřadu obce. Na základě této smlouvy bude Magistrát města Zlína místně příslušným správním orgánem v
řízení ve správním obvodu obce Lhota.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutární-
ho 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 Statutární-
ho města Zlína.
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IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Lhota ze svého rozpočtu Statutárnímu městu Zlínu
na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet projednávaných
přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- 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.

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 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 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 Lhota a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Lhotě, dne 17. 12. 2003

...........................................
Alois Bartoň

starosta obce Lhota
v. r.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlín
v. r.
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88/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Hvozdná, ze dne 28. 11. 2003 č. usn. 7/2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Zlín
Sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Kraj: Zlínský
IČO: 00283924
DIČ: 303-00283924
Zastoupené: Mgr. Tomášem Úlehlou - primátorem
Odpovědný útvar: odbor právní MMZ
Č. ú.: 19-128661/0100 Komerční banka a.s., pobočka Zlín
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Hvozdná
Sídlo: Hvozdná 210
Kraj: Zlínský
IČO: 00283991
Zastoupené: Miroslavem Válkem - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

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 Hvozdná 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 Hvozdná.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

1) Magistrát města Zlína bude vykonávat ve správním obvodu obce Hvozdná. přenesenou působnost podle ustanovení
§ 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona 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 Hvozdná.

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutární-
ho 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 Statutární-
ho města Zlína.
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IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hvozdná ze svého rozpočtu Statutárnímu městu
Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet 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.

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

Ve Zlíně dne 20. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlín
v. r.

Ve Hvozdné, dne 1. 12. 2003

...........................................
Miroslav Válek

starosta obce Hvozdná
v. r.
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89/VS/2004
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi

Na základě usnesení Rady města Zlína ze dne 24. 10. 2003 č. usn. 682/21R/2003 a usnesení Zastupitelstva obce
Bohuslavice, ze dne 3. 12. 2003 č. usn. 99/IX./2003, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlou-

vu:

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.: 19-128661/0100 Komerční banka a.s., pobočka Zlín
- obec s rozšířenou působností
a
2. obec Bohuslavice u Zlína
Sídlo: Bohuslavice u Zlína
Kraj: Zlínský
IČO: 00283789
Zastoupené: Stanislavem Chmelou - starostou obce
- příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností - statutárního města Zlína

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 Bohuslavice u Zlína 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 Bohuslavice u Zlína.

III.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

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

3) Správní poplatky vybírané Magistrátem města Zlína při plnění této smlouvy jsou v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d)
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příjmem rozpočtu Statutární-
ho 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 Statutární-
ho města Zlína.

IV.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Bohuslavice u Zlína ze svého rozpočtu Statutárnímu
městu Zlínu na jeho účet uvedený v článku I. této smlouvy příspěvek, který se rovná úhradě nákladů na celkový počet
projednávaných přestupků za příslušný rok. Náklady na jeden přestupek činí 1.195,- 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.

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 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 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 Bohuslavice u Zlína a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2003

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

primátor Statutárního města Zlín
v. r.

V Bohuslavicích u Zlína, dne 12. 12. 2003

...........................................
Stanislav Chmela

starosta obce Bohuslavice u Zlína
v. r.
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90/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 Záříčí na základě usnesení zastu-
pitelstva 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
IČ: 00287245
(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 konco 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 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 obnovová-
ní 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 Zářící 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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91/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Pržno
ze dne 26. 11. 2003, č. 14/2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

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

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.2.2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města Vsetí-
na vykonávají namísto orgánu obce Pržno v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53 tohoto
zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31,12.2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Pržno bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou
vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Pržno.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Pržno a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Pržno a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Pržně dne 10. 12. 2003

................................................
za obec Pržno

Ing. Jaroslav Machala
v. r.

Ve Vsetíně dne 10. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.
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92/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Leskovec
ze dne 11. 12. 2003, č. XII/2, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Leskovec
se sídlem Leskovec, č. p. 67, 756 11 Valašská Polanka
IČ: 00303984
Zastoupena Miroslavem Holubcem - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
Č.ú.: 1766044319/0800
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Leskovec)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.4.2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města Vsetí-
na vykonávají namísto orgánu obce Leskovec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53
tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Leskovec bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Leskovec.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Leskovec a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Leskovec a pravomocné rozhod-
nutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 10. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Leskovci dne 12. 12. 2003

................................................
za obec Leskovec
Miroslav Holubec

v. r.
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93/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Rady obce Hovězí
ze dne 24. 11. 2003, č. 23/1 bod 7, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Hovězí
se sídlem Hovězí, č. p. 2, 756 11
IČ: 00303801
Zastoupena Antonínem Koňaříkem - starostou obce
Bankovní spojení: KB Vsetín
Č.ú.: 3726-851/0100
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Hovězí)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.2.2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města Vsetí-
na vykonávají namísto orgánu obce Hovězí v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53
tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Hovězí bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou
vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Hovězí.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Hovězí a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a rady obce Hovězí a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 10. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Hovězí dne 10. 12. 2003

................................................
za obec Hovězí

Antonín Koňařík
v. r.
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94/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Malá Bystřice
ze dne 8. 12. 2003, č. 8/8, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Malá Bystřice
se sídlem Malá Bystřice, č. p. 55, 756 27 Malá Bystřice
IČ: 00304085
Zastoupena Ing. Miroslavem Studenkou - starostou obce
Bankovní spojení: KB Vsetín
Č.ú.: 10723851/0100
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Malá Bystřice)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 4. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Malá Bystřice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení
podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Malá Bystřice bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou
jí budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Malá Bystřice.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Malá Bystřice a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlín-
ského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Malá Bystřice a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 10. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Malé Bystřici dne 10. 12. 2003

................................................
za obec Malá Bystřice

Ing. Miroslav Studenka
v. r.
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95/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Rady obce Huslenky ze dne
27. 11. 2003, č. 2/12/03 bod 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Huslenky
se sídlem Huslenky, č. p. 494, 756 02
IČ: 00303828
Zastoupena Zdeňkem Stradějem - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
Č.ú.: 1770378389/0800
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Huslenky)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 2. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Huslenky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle
§ 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Huslenky bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Huslenky.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Huslenky a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

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

Ve Vsetíně dne 4. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Huslenkách dne 4. 12. 2003

................................................
za obec Huslenky

Ing. Zdeněk Straděj
v. r.
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96/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Ústí
ze dne 26. 11. 2003, č. 12/4, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Ústí
se sídlem Ústí, č. p. 76, 755 01 Vsetín
IČ: 00851825
Zastoupena Ivanem Šimarou - starostou obce
Bankovní spojení: ČSOB Vsetín
Č.ú.: 1511670/0300
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Ústí)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 3. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Ústí v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle § 53
tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Ústí bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí budou
vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Ústí.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Ústí a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského kraje
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Ústí a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 8. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Ústí dne 8. 12. 2003

................................................
za obec Ústí
Ivan Šimara

v. r.
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97/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Rady obce Halenkov
ze dne 26. 11. 2003, č. 17, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Halenkov
se sídlem Halenkov, č. p. 655, 756 03
IČ: 00303763
Zastoupena Ing. Jiří Lušovským - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
Č.ú.: 1760782329/0800
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Halenkov)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 2. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Halenkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle
§ 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Halenkov bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Halenkov.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Halenkov a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

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

Ve Vsetíně dne 8. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Halenkově dne 8. 12. 2003

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

v. r.
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98/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Seninka ze dne
21. 11. 2003, č. 10/A bod 3, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Seninka
se sídlem Seninka, č. p. 49, 756 11 Valašská Polanka
IČ: 635821
Zastoupena Josefem Lažou - starostou obce
Bankovní spojení: KB Vsetín
Č.ú.: 9028-851/0100
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Seninka)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 3. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Seninka v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle
§ 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Seninka bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Seninka.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Seninka a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Seninka a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 9. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Senince dne 9. 12. 2003

................................................
za obec Seninka

Josef Laža
v. r.
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99/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Jablůnka ze dne
26. 11. 2003, č. 147/14, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

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

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 2. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Jablůnka v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení podle
§ 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Jablůnka bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Jablůnka.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Jablůnka a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínského
kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Jablůnka a pravomocné rozhodnu-
tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 9. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Jablůnce dne 9. 12. 2003

................................................
za obec Jablůnka

Čeněk Hajný
v. r.
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100/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína
ze dne 11. 12. 2003, č. 15/8, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

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

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 2. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Lhota u Vsetína v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení
podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Lhota u Vsetína bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou
jí budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Lhota u Vsetína.



Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 104Částka 2/2004

III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Lhota u Vsetína a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad
Zlínského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a pravomocné
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 14. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

Ve Lhotě u Vsetína dne 17. 12. 2003

................................................
za obec Lhota u Vsetína

Jan Tkadlec
v. r.



Věstník právních předpisů Zlínského krajestrana 105 Částka 2/2004

101/VS/2004

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

Na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 2. 12. 2003 č. R/29/3 a usnesení Rady obce Hoš álková
ze dne 16. 12. 2003, č. 17, uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě:

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

2. Obec Hoš álková
se sídlem Hoš álková, č. p. 3, 756 22
IČ: 00303798
Zastoupena Janem Malčíkem - starostou obce
Bankovní spojení: ČS Vsetín
Č.ú.: 1760477359/0800
Příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
(dále jen obec Hoš álková)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 5. 2003 uzavřely veřejnoprávní smlouvu, dle které orgány města
Vsetína vykonávají namísto orgánu obce Hoš álková v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v projednávání přestupků ve správním řízení
podle § 53 tohoto zákona, včetně vymáhání vydaných rozhodnutí zákonem stanovenými způsoby.

Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v
územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku , jakož i přestupky proti občanskému
soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a pře-
stupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních mine-
rálních vod a lázeňských míst.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl IV. odst 1 smlouvy se ruší a nově zní:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2004. Před uplynutím této doby může město Vsetín smlouvu

písemně vypovědět za podmínky, že obec Hoš álková bude déle jak 30 dnů v prodlení s úhradou faktury, kterou jí
budou vyúčtovány náklady spojené s výkonem přenesené působnosti za dané čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí jeden
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi obci Hoš álková.
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III.

1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy, blíže popsané v čl.I. tohoto dodatku, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany zveřejní dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách

svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou jej Krajskému úřadu Zlínského kraje k zveřejnění ve
Věstníku právních předpisů kraje.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Vsetín, jeden stejnopis
obdrží obec Hoš álková a jeden stejnopis dodatku k veřejnoprávní smlouvě s přílohou obdrží Krajský úřad Zlínské-
ho kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

4. Přílohou tohoto dodatku tvoří usnesení Rady města Vsetína a rady obce Hoš álková a pravomocné rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

Ve Vsetíně dne 17. 12. 2003

................................................
za město Vsetín

Jiří Čunek
v. r.

V Hoš álkové dne 17. 12. 2003

................................................
za obec Hoš álková

Jan Malčík
v. r.
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